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Byggeriet er i gang – hvilke opgaver har du som beboer?

Nu er byggeriet i gang og alle beboere skal indstille sig på nye og mere 
besværlige forhold i en lang periode. 

En byggeplads fylder meget i landskabet og har mange påvirkninger for 
alle involverede. Som beboer må du forvente støj i dagtimerne, ændrede 
adgangsveje til og fra bygningen, periodevis lukning af affaldsskakte og 
håndværkere både udenfor og i din bolig. I en periode kan du ikke bruge 
dit bad og i en anden periode ikke dit køkken. Under vinduesudskiftningen 
skal du rydde foran vinduerne, og i andre perioder arbejdes der i entréen. 
Kort og godt: der er mange opgaver som beboer. 

Byggeri er altid forbundet med en stor planlægningsopgave og med en 
stor andel af uforudsigelige forhold. Bygningerne er støbt på stedet, og 
der er ikke nøjagtige tegninger af alle konstruktioner. 

Denne folder indeholder oplysninger om byggeriet og om hvordan byg-
geriet påvirker dig som beboer. Vi håber, den giver svar på nogle af de 
spørgsmål, man har som beboer i en bygning under en renovering.

HELHEDSPLANEN – BAGGRUND

Gennem en lang årrække er der blevet arbejdet med at finde gode løs-
ninger på de byggetekniske problemer, der er i afdelingen.  

Forslag er blevet diskuteret på flere afdelingsmøder og på møde i efter-
året 2017 blev det endelige projekt gennemgået. På mødet var der livlig 
debat og mange spørgsmål, der blev besvaret. Helhedsplanen blev ved-
taget med et overvældende flertal blandt de fremmødte. 

Renoveringen er økonomisk støttet af Landsbyggefonden, sådan af af-
delingens eget bidrag er så lavt som muligt. Lejestigningen træder først i 
kraft, når projektet er afsluttet.  

Afstemningstema på afdelingsmødet

Det indstilles, at afdelingsmødet godkender helhedsplanens til-
tag og den afledte gennemsnitslige huslejestigning på 75,40 kr./
m²/år eller svarende til ca. 9 % af den gældende husleje i 2017.
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HVAD SKAL DER LAVES?

Renoveringsprojektet har tre hovedopgaver: 

Terrænarbejde – der bliver isoleret omkring kælderen og lavet nyt skralde-
sug. Til slut indrettes de grønne områder. 

Installationer – vandrør og afløbsrør bliver skiftet i både køkken og bad, 
og der monteres vandmålere. Der laves nyt ventilationsanlæg med både 
udsugning og indblæsning af frisk luft. 

Facader – vinduerne udskiftes og facaderne efterisoleres og får ny be-
klædning. Altanen i stuen fjernes og der kommer nyt gulv, hvor altanen 
har været.  

Hvem udfører arbejdet?

Firmaet JJW arkitekter er de tekniske rådgivere på projektet. De har tegnet 
projektet, og undervejs i byggeriet er de byggeledere og fører tilsyn med 
arbejdet. 

Terrænarbejdet udføres af firmaet Malmos A/S.

Installationsarbejdet og facadearbejdet udføres af firmaet Enemærke & 
Petersen A/S.

Fortsættes

Eksempel på ID-kort
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Anders

Andersen

Enemærke & Pertersen a/s

GENEREL INFORMATION

Byggeplads

Der er byggeplads og materialeoplag flere steder i afdelingen. 

Der er stillads og arbejdsplatforme omkring hver bygning, og byggeplad-
sen er indhegnet. 

Der er containere til materialer og til affald inde på byggepladsen og ved 
den store parkeringsplads er der oplag af byggematerialer. 

Tæt ved boldbanerne og tæt ved Magnoliavej 74 – 76 er der kontorskure 
til rådgiverne og entreprenørerne. 

Der er også skure til håndværkerne med toilet og badefaciliteter og fro-
koststue. 

Der er ikke adgang til byggepladsen for beboere.

Arbejdstid og adgang til boliger

Alle ansatte bærer synligt ID-kort. Kortene er udstedt af Enemærke & Pe-
tersen  

Arbejdstiden i boligerne er hverdage kl. 8 – 16. Udenfor må der arbejdes 
hverdage kl. 7 – 18. 

På alle entredøre sættes en elektronisk lås, sådan at håndværkeren kan 
få adgang til boligen i arbejdstiden. Alle banker på, før de går ind i en 
bolig.  

Fortsættes

Eksempel på ID-kort
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Du kan træffe Lovisa:

Mandag - onsdag og fredag kl. 8.00 - 9.00 
samt torsdag kl.16.00 - 18.00 på ejendomskontoret 

Torsdag kl. 8.00 – 9.00 på beboerkontoret 
(overfor Magnoliavej 76)

Du kan også ringe i telefontiden:
Mandag - fredag kl. 9.00 – 13.00 på tlf. 29 13 51 43

Forsikring

Hvis der sker skade på dit indbo i forbindelse med byggeriet, er det din 
egen indboforsikring, der skal tage stilling til, om der er dækning for ska-
den - altså skader der ikke direkte er en del af renoveringsprojektet. Det 
anbefales derfor, at du tjekker, at din forsikring er i orden, inden renoverin-
gen går i gang.

Hvis der er sket en skade, skal du anmelde det til dit forsikringsselskab. Du 
skal også kontakte beboerkoordinatoren, der kan hjælpe med at bringe 
sagen videre. Du skal skriftligt give en række oplysninger, om hvad der er 
sket, hvor og hvornår. 

Såfremt entreprenøren forvolder skade under arbejdets udførelse, er det 
naturligvis dennes forsikring, som dækker. 

Beboerkoordinator

Afdelingens beboerkoordinator er Lovisa Elgeborn. 

Beboerkoordinatorens rolle er at varetage og formidle jeres spørgsmål 
eller bekymringer til entreprenøren. Koordinatoren følger også de aftaler, 
der bliver indgået med entreprenøren samt guider jer igennem arbejds-
processer og rammer i renoveringen. 

Beboerkoordinatoren kan ikke ændre på processer og rammer, som reno-
veringen er underlagt.

Fortsat fra forrige side



SØNDERMARKEN,  FFB -  6  -  MAR TS 2019 SØNDERMARKEN,  FFB -  7  -  MAR TS 2019

Opbevaring

I byggeperioden skal nogle beboere tømme kælderrum, andre beboere 
skal tømme skabsrum og alle beboere skal rydde entréskab, entré, køkken 
og bad i aftalte perioder.

Du kan låne flyttekasser til at nedpakke dit indbo. Hvis du har brug for op-
bevaring, er der lavet en rabataftale med Pelican Self Storage i Valby – se 
mere på pelicanselfstorage.dk.  
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BEBOERINFORMATION OG VARSLINGER

Gennem byggeperioden vil du få information og varslinger fra KAB og fra 
entreprenørerne . 

3 måneder før byggeriet starter ved din blok, får du en information om 
byggeriet. Her står, hvad der skal laves og hvornår det bliver udført. 

6 uger før der er brug for adgang til din bolig, vil du få en varsling. Her står 
hvad der skal laves, hvornår der skal arbejdes og ikke mindst, hvad du skal 
forberede og hvor du skal rydde i din bolig. 
14 dage og 3 dage før der er brug for adgang, vil du få varslinger. 

Hvis arbejdet eller arbejdsperioden ændres, vil du få en afvarsling og en 
ny varsling.
Før arbejdet starter i din blok, bliver du inviteret til informationsmøde. På 
mødet deltager rådgiver og entreprenør, og de fortæller om, hvad der 
skal laves, og hvilke forberedelser du skal gøre. Du får mange gode og 
vigtige oplysninger, så du opfordres til at deltage.

Der er også mulighed for at besøge en prøvebolig. Her kan du se de nye 
vinduer, en stue, hvor altanen er fjernet og du kan se de nye rør i entré, 
bad og køkken. 
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MILJØPÅVIRKNINGER

Miljøfarlige stoffer og materialer

Gennem tiderne er der brugt mange forskellige stoffer og materialer i byg-
geri, som senere har vist sig at være sundsskadelige eller farlige for miljøet. 
Før byggeri går i gang, bliver der udført undersøgelser for at kortlægge, 
om der er miljøfarlige stoffer i nogle dele af bygningen. 

I denne sag er der konstateret asbest flere steder. Det gælder i isoleringen 
omkring varmerør i kælderen, i de gamle ventilationskanaler i skabsrum-
mene i boliger tv og i en plade over altanen. 

Der er også fundet bly i nogle prøver af maling. 

Når der skal arbejdes med miljøfarlige stoffer, skal det ske efter de gæl-
dende regler og anvisninger. Det betyder, at områderne skal afmærkes 
med gul markeringstape. Der skal opsættes luftsluser, så arbejdsområdet 
er afdækket og der skal opstilles en miljøboks. En miljøboks er en slags 
ventilator, der laver undertryk i arbejdsområdet, så støv ikke blive spredt. 
I miljøboksen findes også et specielt filter, så luften renses, før den blæses 
ud udenfor. 

Støv og støj

Der skal bores huller i facaden til beslag, og dele af det gamle beton på 
facaden skal fjernes. Der skal også bores huller til nye rør og ventilationska-
naler. 

Boring og skæring i beton støjer meget.

Frederiksberg Kommune har udgivet en pjece ”Forskrift for begrænsning 
af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder”, hvor retningslinjer er 
beskrevet. 
Du kan finde pjecen her: https://www.frederiksberg.dk/sites/default/fi-
les/2017-01/Forskrift_stoej_byggeoganlaeg.pdf 
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BYGGEPROCES I DIN BOLIG

FASE 1 FASE 2 FASE 3 BYGGEFASE

APR 2018 MAJ 2018 JUN 2018 JUL 2018 AUG 2018 OKT 2018SEPT 2018 NOV 2018 DEC 2018 JAN 2019 FEB 2019 MAR 2019 APR 2019 MAJ 2019 JUN 2019 JUL 2019

INDGÅELSE AF 
SAMARBEJDSAFTALE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

TVÆRFAGLIG 
GRANSKNING

(IG)

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

TVÆRFAGLIG 
PROJEKT 

GRANSKNING

TVÆRFAGLIG 
PROJEKT

GRANSKNING

TVÆRFAGLIG 
GRANSKNING

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

MØDEPROCESFORLØB

PROCESTIDSPLAN

 

KICK-OFF MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

WORKSHOP
NR. 2

M. INDLEDENDE WORKSHOP
NR. 3

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

WORKSHOP

GRUNDKØBSAFTALE

DISPOSITIONSFORSLAG

BYGHERREGODKEND.
AF  PROJEKT

FORPROJEKT/
MYNDIGHEDSPROJEKT

SKEMA A (HTK + LBF)

HOVEDPROJEKTERING

PROJEKTGRANSKNING

PRISINDHENTNING M.V.

SKEMA B (HTK + LBF)

ENDELIG TOTAL-
ENTREPRISEKONTRAKT

BYGGESAGSBEHANDL.

PROGRAMMERING OG
PROJEKTUDVIKLING

(IG)

(IG)(IG+BU)

(TE)

(TE)

(IG) - INTERESSENTGRUPPE
(TE) - TOTALENTREPRENØR

APR 2018 MAJ 2018 JUN 2018 JUL 2018 AUG 2018 OKT 2018SEPT 2018 NOV 2018 DEC 2018 JAN 2019 FEB 2019 MAR 2019 APR 2019 MAJ 2019 JUN 2019 JUL 2019

BYGGEUDVALGS-
MØDE

Indledende arbejde

Installationer - Køkken

Installationer - Bad

Altaner

Vinduer

VAND OG AFLØBSRØR
SKIFTES I BAD

NYE VANDRØR FØRES
FRA ENTRÈSKABET

OG BAD
EL ARBEJDE

ALTANVÆGGENE 
FJERNES OG 
NEDLØBSRØR

DER LÆGGES NYT
GULV, HVOR

ALTANEN HAR VÆRET

STØVVÆG
OPSÆTTES

I STUEN FJERNES SAMMEN
MED RØRKASSEN

OBS:
NYT VINDUE
MONTERES SENERE

NYE LYSNINGER
OMKRING VINDUET
MONTERES SENEREVINDUET UDSKIFTES 

PÅ ÈN DAG

VENTILATIONSSYSTEM
FRA ELEVATORFORRUMMET

OG IND I ENTRÈ

NYE VANDRØR
MONTERS I

MONTERING AF 
ELEKTRONISK LÅSESYSTEM

GENNEMGANG

AFDÆKNINGSPLADER
PÅ GULVENE I ENTRÈ,

I

PÅ DIN HOVEDDØR KØKKEN OG BAD

DIN BOLIG ENTRÈSKABET

DER UDLÆGGES

BORING AF HULLER TIL

Entré

NEDHÆNGT LOFT

NEDHÆNGT LOFT

I KØKKENET FJERNES
BORDPLADEN VED VASKEN,

SÅ DER ER PLADS TIL AT VANDRØR
 OG AFLØBSRØR KAN UDSKIFTES

NYE VANDRØR FØRES
FRA ENTRÈSKABET

OG TIL KØKKEN
EL ARBEJDE

NEDHÆNGT LOFT I
ENTRÈ OG KØKKEN

TILPASNING AF
LÅGER OG BORING

I ENTRÈSKAB
OPBYGNING AF
LOFT I ENTRÈ

NEDRIVNING AF
I ENTRÉEN MONTERES NYE
VENTILATIONSKANALER FRA

ELEVATORFORRUMMET OG TIL KØKKEN,
STUE OG BAD, HVOR DER MONTERES VENTILER

Kort fortalt - processen i en bolig:
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Boligerne er ikke ens, så der er lidt forskel i processen. For penthouse boli-
ger gælder særlige forhold, og der er også særlige forhold for boligerne 
tv, da her også skal arbejdes i skabsrummet. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 BYGGEFASE

APR 2018 MAJ 2018 JUN 2018 JUL 2018 AUG 2018 OKT 2018SEPT 2018 NOV 2018 DEC 2018 JAN 2019 FEB 2019 MAR 2019 APR 2019 MAJ 2019 JUN 2019 JUL 2019
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BYGGEUDVALGS-
MØDE

TVÆRFAGLIG 
GRANSKNING

(IG)

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

TVÆRFAGLIG 
PROJEKT 

GRANSKNING
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PROJEKT

GRANSKNING

TVÆRFAGLIG 
GRANSKNING

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

BYGGEUDVALGS-
MØDE

MØDEPROCESFORLØB

PROCESTIDSPLAN
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PROGRAMMERING OG
PROJEKTUDVIKLING

(IG)
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(TE)

(TE)

(IG) - INTERESSENTGRUPPE
(TE) - TOTALENTREPRENØR

APR 2018 MAJ 2018 JUN 2018 JUL 2018 AUG 2018 OKT 2018SEPT 2018 NOV 2018 DEC 2018 JAN 2019 FEB 2019 MAR 2019 APR 2019 MAJ 2019 JUN 2019 JUL 2019

BYGGEUDVALGS-
MØDE

Indledende arbejde

Installationer - Køkken

Installationer - Bad
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VAND OG AFLØBSRØR
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NYE VANDRØR FØRES
FRA ENTRÈSKABET
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OBS:
NYT VINDUE
MONTERES SENERE

NYE LYSNINGER
OMKRING VINDUET
MONTERES SENEREVINDUET UDSKIFTES 

PÅ ÈN DAG

VENTILATIONSSYSTEM
FRA ELEVATORFORRUMMET

OG IND I ENTRÈ

NYE VANDRØR
MONTERS I

MONTERING AF 
ELEKTRONISK LÅSESYSTEM
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 OG AFLØBSRØR KAN UDSKIFTES
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TIDSPLAN

Her kan du se den overordnede tidsplan fordelt på hver blok.

Magnoliavej 74 – 76
Terræn og kælder   februar 2018  -  juli 2019
Installationer    august 2018   -  april 2019
Facade og altaner   september 2018  -  september 2019
 
Magnoliavej 70 – 72
Terræn og kælder    juni 2018   -  januar 2019 
Installationer     februar 2019   - november 2019
Facade og altaner    februar 2019   - december 2019

Borgmester Fischers Vej 6 - 8
Terræn og kælder   oktober 2018  - maj 2019
Installationer     juli 2019   -  april 2020
Facade og altaner   juli 2019   -  april 2020

Borgmester Fischers Vej 2 - 4
Terræn og kælder   marts 2019   -  september 2019
Installationer     december 2019  -  oktober 2020 
Facade og altaner   november 2019  -  juli 2020

Borgmester Fischers Vej 1 - 3
Terræn og kælder   september 2019  -  december 2019
Installationer     maj 2020   - februar 2021
Facade og altaner   marts 2020   - februar 2021

Til slut udføres landskabsprojekt, hvor de grønne fællesområder indrettes og der 
kommer ny beplantning, som afsluttes i april 2021. 
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TERRÆN OG KÆLDER

Hvad skal der laves?

Hele soklen skal isoleres, så der skal graves ud rundt om bygningen. Der 
skal laves nye kældertrapper, og nyt skraldesug.

Kloakken strømpefores, og afløbsrør udskiftes. 

I kælderen skal rør og ventiler udskiftes, og den gamle rørisolering skal 
fjernes. 

Hvad betyder det for mig?
Nogle kælderrum skal tømmes, fordi der er rørinstallationer, som skal ud-
skiftes. 

I nogle perioder vil affaldsskakten være spærret, men kun i én opgang ad 
gangen. 

I nogle perioder vil adgangsforholdene være ændrede, så du kun kan 
komme ind i opgangen fra bagsiden af bygningen. 
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NYE VAND- OG AFLØBSRØR OG 
NYT VENTILATIONSSYSTEM

Hvad skal der laves?

Vand og afløbsrør i køkken og badeværelse udskiftes. Der laves nyt ven-
tilationssystem med udsugning fra køkken og bad og indblæsning af frisk 
luft i køkken og stue.

De nye vandrør placeres i entréskabet og herfra trækkes rør til køkken og 
bad. Rørene placeres oppe under loftet i entréen og i køkkenet. I entréen 
kommer der sænket loft på en del af loftet. 

Ventilationsanlægget placeres i elevatorforrummet, og herfra føres venti-
lationskanaler ind i entré og videre til køkken, bad og stue. Kanalerne føres 
oppe under loftet i entréen. 

Der skal i køkken og bad moderniseres dele af elonstallationerne.

Hvad betyder det for mig?

Du skal rydde de forskellige områder, så håndværkerne har arbejdsrum og 
sådan at dine ting ikke beskadiges. På varslingerne står, hvor og hvornår 
du skal rydde.  

Arbejdet indebærer, at bad og køkken i perioder ikke vil fungere.  

Arbejdet i elevatorforrummet kan i korte perioder påvirke adgang til ele-
vator og til boligen. 

Hvor lang tid varer det i min bolig? 

Før arbejdet går rigtigt i gang i din bolig, vil der ske en registrering i din bo-
lig, og der vil blive monteret et elektronisk låsesystem på din dør. 

Der vil også være en række indledende arbejder, der blandt andet om-
fatter boring af huller til ventilationsrør fra elevatorforrummet til entréen, 
montering af nye lodrette vandrør i entréskabet og nedrivning af loft i 
entré. 

Arbejdet i køkken og bad varer sammenlagt op til 55 arbejdsdage. Der 
bliver ikke arbejdet begge rum samtidig, og der bliver ikke lukket for vand 
begge steder samtidigt.
Der vil ikke være håndværkere i din bolig i hele arbejdstiden hver dag i 
perioden.   
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Hvad skal jeg forberede? 

På varslinger beskrives, hvor du skal rydde og i hvilken periode. 

I entréen skal skabet ryddes helt, og du skal tage loftlamper ned. Møbler 
skal flyttes, så der er plads til at arbejde og til byggematerialerne.           
   

I køkkenet skal der arbejdes ved vasken, så både over- og underskabe 
i den side af køkkenet skal tømmes, og bordpladen skal ryddes. Der skal 
også arbejdes med emhætten, så bordpladen skal ryddes.
Der vil blive støvet i hele køkkenet. 

I badeværelset skal personlige ting, skabe mm. fjernes.  

Hvad gør jeg, når badeværelset ikke kan bruges?
 
Der bliver opstillet et tørkloset i hver bolig. Det tømmes hver dag. 

Der opstilles badevogne med adgang til bad, toilet og håndvask. Der er 
påregnet en badeenhed med bad, håndvask og WC, pr. 2. boliger. Der 
bliver rengjort dagligt.  

Hvad gør jeg, når køkkenet ikke kan bruges?

I perioden hvor køkkenet ikke er brugbart, vil vand- og afløbsinstallation i 
badeværelset fungere. 

Der vil være adgang til køkkenet, og komfur og køleskab/fryser fungerer 
som almindeligvis.



SØNDERMARKEN,  FFB -  16  -  MAR TS 2019 SØNDERMARKEN,  FFB -  17  -  MAR TS 2019

FACADER OG ALTANER

Hvad skal der laves?

På facaderne monteres et nyt bæresystem til nye facadeplader. Først 
opsættes bæresystemet, så monteres isolering og til slut monteres den nye 
facadebeklædning.  

Alle vinduer udskiftes, og der laves nye lysninger og nye vinduesplader. 

Altanerne nedlægges, og stuen bliver større. Der lægges nyt gulv, hvor 
altanen har været. 

Hvad betyder det for mig?

Den nye facade indebærer et stort antal boringer af huller til bolte og 
skruer til det nye system. Boring og skæring i beton støjer.

Du skal rydde de forskellige områder, så håndværkerne har arbejdsrum og 
sådan at dine ting ikke beskadiges. På varslingerne står, hvor og hvornår 
du skal rydde.

Hvad skal jeg forberede? 

Når altanen skal nedlægges, skal du rydde en del af stuen, så der er plads 
til støvvæg og til at arbejde. 

Når vinduerne skal udskiftes, skal du rydde foran vinduerne. 

OBS: 

Hvis du vil beholde din altan, skal du udfylde en 
tilmelding. Den bliver omdelt, når tidspunktet for 
altanarbejdet nærmer sig. 
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SÆRLIGT FOR PENTHOUSE

Penthouse boligerne har sin egen indretning, som er forskellig fra de andre 
etager. Derfor vil penthouse have et lidt andet forløb af arbejdet. 

Køkken og bad vil blive påvirket af arbejdet på de underliggende eta-
ger. Der vil være perioder, hvor vand og afløb er afbrudt, selvom der ikke 
arbejdes i penthouse boligerne. 

Ventilationskanaler fra de underligende boliger går op gennem penthou-
seboliger. Kanalerne skal fjernes og erstattes af én ny kanal, så derfor skal 
skabsrummet ryddes i en periode. 

De gamle kanaler indeholder asbest, og der skal opstille luftsluse, der sik-
rer, at støv ikke spredes. Der skal føres en luftslange ud til det fri.  

SÆRLIGT FOR BOLIGER TV 
MED SKABSRUM
I boligerne tv er der i skabsrummet ventilationskanaler fra de underligende 
boliger. Kanalerne skal fjernes og erstattes af én ny kanal, så derfor skal 
skabsrummet ryddes i en periode. 

De gamle kanaler indeholder asbest, og der skal opstille luftsluse, der 
sikrer, at støv ikke spredes. Der skal føres en luftslange ud til det fri gennem 
soveværelset.  
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MANGELGENNEMGANG

Når arbejdet er færdigt, sker der en gennemgang, så det sikres, at arbej-
det er udført som aftalt. 

Der vil ske to gennemgange af arbejdet i en bolig: en for arbejdet med 
VVS-installationerne i entre, køkken og bad samt skabsrum i tv boliger, og 
en for arbejdet med altan og udskiftning af vinduer.

Gennemgangen vil for det meste foregå et stykke tid efter, at arbejdet i 
din bolig er færdigt. Både rådgiver, entreprenør og bygherre skal se på ar-
bejdet, så der vil komme mennesker i din bolig i over en længere periode, 
selvom arbejdet er afsluttet.

Først går entreprenøren sit arbejde igennem og udføre en egenkontrol. 
Hvis der opdages fejl og mangler, bliver de udbedret. 

Så melder entreprenøren arbejdet færdigt, og rådgiver, entreprenør og 
beboerkoordinator laver en gennemgang. Hvis der på gennemgangen 
registreres fejl eller mangler, vil de blive udbedret kort tid efter gennem-
gangen.

Du får en varsling om gennemgangen og samtidig får du et skema. På 
skemaet kan du skrive eventuelle fejl og mangler, som du har lagt mærke 
til. 
Listen bliver gennemgået, og der bliver krydset af, om manglen bliver ud-
bedret eller ej. Hvis manglen ikke udbedres, kan det skyldes, at det arbej-
det ikke er en del af renoveringsprojektet. 
Du får en kopi af dit skema, så du kan se svarene på dine kommentarer.
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor reduceres huslejen ikke under renoveringen? 
En boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed. Huslejen bestemmes 
af afdelingens udgifter, og hvis nogle beboere ikke betaler husleje, så skal 
andre betale mere. 
Alle beboere påvirkes af byggesagen, og alle beboere vil opleve, at dele 
af boligen ikke kan bruges i en periode. Så en lejereduktion skal betales 
til alle beboere, og samtidig skal alle beboere være med at dække den 
manglende indtægt. Man vil så at sige betale sin egen huslejereduktion. 

Må tørklosettet stå på altanen?
Når tørklosettet skal tømmes, skal det stå i entréen. Mellem tømningerne 
må du placere det, hvor du vil. Tørklosettet vejer cirka 5 kg.

Hvem kan jeg kontakte efter arbejdstid?
Du skal kontakte afdelingens almindelige vagtordning. 

Hvorfor bliver jeg ikke genhuset?
Projektet indeholder ikke genhusning, fordi det ikke var muligt at få økono-
misk støtte til det. 
Så der var to muligheder: gennemføre projektet uden genhusning eller af-
vise projektet. En afvisning havde betydet øget lejestigning, fordi der ikke 
fås tilskud til lånene, der skal finansiere de mange nødvendige opgaver.   

Hvorfor er alle vinduerne skruet til?
Det er af sikkerhedshensyn. Der er risiko for en person, der kigger ud af 
vinduet. Dels kan tabes noget oppe fra på stilladset, og dels kan der være 
fare, når arbejdsplatformen kører op og ned.  
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