
NYHEDSBREV                                                                         4. september 2020

Her får I en kort information om, hvad der er foregået den seneste månedstid i afdelingen i forhold 
til det kommende byggeri:

Nye depotrum i kælder
Det mest synlige er de nye depotrum i kældrene. Der har været både tømrer, murer og elektriker på opgaven.

Rummene har fået lys, som er kædet på ganglyset – dvs at det slukker automatisk. Der er sat en ventilator med fugt-
måler op i sektionerne, så luftskiftet sikres.

Sortering af egne effekter fra loftsrum
På loftet er der i Etape 1/ E1 klar til sortering af egne effekter til hhv genbrug og storskrald. 
Der er skiltet ved pallerne - hvad der skal stå hvor. Der sorteres i henhold til AffaldVarmes regler. 
Når bagtrappetårnet er nedtaget, kan pallerne bringes ned med kran og effekterne bliver hentet af AffaldVarmes stor-
skraldsordning ligesom effekter til genbrug køres til Reuse på havnen.

Det er selvfølgelig vigtigt, at beboerne følger AffaldVarmes sorteringsregler og at man hjælpes ad med at holde orden 
på loftet. Er der behov for flere paller, så kontakt mig!

Depotrum under opbygning i kælderen                          ( Måske ) overskydende cykelstativer i gården            

Paller klar til sortering primo august            Sortering i gang 1. september                      Mere sortering
E1                  E1                                           E1



Udbudsmaterialet i forb. Med licitation er udsendt
Udbudsmaterialet er sendt ud her i uge 36. Tilbuddene vil blive indleveret senest fredag 25. september kl 12.00.

I mellemtiden vil I måske se mig vise nogle entreprenører rundt i afdelingen. De fleste vil gerne med egne øjne lige 
tjekke op på det, de har læst om i udbudsmaterialet.

Udsendelse af omfattende beboerinformation
Med nyhedsbrevet 31. juli lovede jeg, at der i starten af september ville komme en stor beboerinformation ud til hele 
afdeling 4.
- Det bliver lidt anderledes…

Jeg har talt med AAB’s kommunikationskonsulent, Lone Brock, som råder til, at beboerinformationen sendes ud, når 
der er fundet en hovedentreprenør sidst i september.
Det gi’r god mening, da vi så har en samarbejdspartner, en tidsplan og kan binde mange af de løse ender, der fortsat 
figurerer på ”to-do-listen” her hos mig. 

Bl.a. ser jeg frem til sammen med bestyrelsen at fastlægge en dato for en samlet præsentation af byggeprojektet med 
de nye badeværelser. Her skal hovedentreprenøren naturligvis deltage.

Lone Brock vil være behjælpelig med at oprette et felt til beboerinformation på afdeling 4’s side på aabnet.dk.
Den omdelte beboerinformation og oprettelsen på aabnet.dk følges ad både tidsligt og indholdsmæssigt.

Om indhentning af adgangstilladelser og adgang til boligen i forbindelse med varslet arbejde.
Jeg er blevet spurgt om, hvad der sker, hvis ikke man afleverer adgangstilladelse til boligen.

Sådan er proceduren:
Når der varsles for større byggeprojekter, som har indflydelse på beboernes hverdag i lejemålet, sendes også en an-
modning om adgangstilladelse til boligen. Uden adgang til boligen, kan arbejdet ikke udføres. 
Anmodningen fremsendes max. 3 gange.
Beboeren bliver adviceret 3-5 dage, inden selve arbejdet udføres. 

Er adgangstilladelsen ikke afleveret og er beboeren ikke hjemme, når arbejdet skal udføres, bliver det vanskeligt!

Jeg vil forinden forsøge at få adgangstilladelserne i hus ved personlig henvendelse til de/den enkelte, der ikke har fået 
afleveret - men i sidste ende kan vi risikere at må benytte fogeden og en låsesmed for at få adgang til at udføre det 
varslede arbejde. 
Det er både dyrt for beboeren, som skal betale og ikke spor rart for nogen af parterne.

Spørgsmål omkring byggeriet:
Kontakt mig på mail: swi@aabnet.dk eller mobil: 61 42 03 39. Også gerne SMS. Så vender jeg tilbage til dig.
September-hilsen, Susanne Winther, Projektleder.

E1 Sorteringsvejledning ved loftstrappe                     E2 og E3 Information ved loftstrappe               


