
APRIL 2020 

RENOVERING AF BADEVÆRELSER 
GÅR SNART I GANG 
 
 
 
STATUS PÅ RENOVERINGS-
PROJEKTET 
 
Med forbehold for ændringer – ikke 
mindst på grund af Coronavirus – er 
vi nu klar til at sætte gang i badevæ-
relsesrenoveringerne i afdeling 37. 
 
Opgaven har været i udbud, og vi 
har fundet den entreprenør, der skal 
stå for arbejdet. 
 
Hele renoveringsprojektet forventes 
at begynde til maj og vare frem til 
udgangen af 2021, men arbejdet i 
den enkelte bolig vil tage 6-8 uger. 
 
Håndværkerne vil arbejde i 2-4 
blokke ad gangen. Når der bliver ar-
bejdet i en blok, vil der være opstillet 
bade- og toiletvogne til de berørte 
beboere. 
 
Du kan på næste side se, hvornår vi 
forventer, at håndværkerne kommer 
til din blok. Vær opmærksom på, at 
planen er med forbehold, og den vil 
givetvis blive tilrettet undervejs.  
 
Vi vil orientere alle beboere, hvis der 
sker væsentlige ændringer i planen, 
og du kan altid se den opdaterede 
tidsplan i beboerhuset samt på 
hjemmesiderne: www.aab37.dk og 
www.aab.dk/renovering37 
 

DU FÅR BESKED I GOD TID 
På næste side kan du se, hvordan vi 
varsler alle beboere, i takt med at 
arbejdet skal i gang i nye blokke. Du 
får besked senest 3 måneder før ar-
bejdet skal i gang i din bolig. 
 
 

 
Vi glæder os til at komme i gang. 
 
Med venlig hilsen  
 
Afdelingsbestyrelsen  
og AABs projektafdeling 
 

   

 
  

BEBOERINFO 
AFDELING 37 

 
Eksempler på nye 
badeværelser 
i afdeling 37 



 
HUSK AT TØMME  
DIN POSTKASSE 
 
Senest 3 måneder før det tidspunkt, 
hvor håndværkerne skal ind i din bo-
lig, vil du blive varslet med et kort 
brev.  
 
Derefter vil vi løbende sende dig in-
formation og varslinger, så du ikke 
er i tvivl om, hvornår og hvordan ar-
bejdet vil foregå i din bolig. 
 
 

 
 
Cirka 14 dage før arbejdet går i 
gang i din opgang, bliver du også in-
viteret til blokmøde, hvor du også 
kan få svar på eventuelle spørgs-
mål. 
 
 
 
 
FORELØBIG TIDSPLAN 
Nedenfor kan du se den foreløbige 
tidsplan for renoveringsarbejdet i  
afdeling 37: 

 
HER FÅR DU MERE  
INFORMATION 
 

 
Du finder også information om reno-
veringsarbejdet samt tidligere om-
delt beboerinformation på afdelin-
gens egen hjemmeside:  
 
www.aab37.dk  
 
eller på renoveringssiden  
 
www.aab.dk/renovering37 
 
Du er også velkommen til at kon-
takte beboerkoordinatoren, hvis du 
har spørgsmål omkring renoverin-
gen. 

 
BEBOERKOORDINATOR 
KARIN HENRIKSEN 
 

 
 
Træffetid i Beboerhuset, Keldsøvej 23: 
Alle tirsdage  
kl. 10.00-11.00 og kl. 15.00-16.00. 
 
Tlf. 29 39 52 56 
Mail: kah@aab.dk 
 
 

 
 
 

DU FÅR BESKED I GOD TID 

Foreløbig plan 2020 2021 
Afdeling 37 A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
Blok 5 (prøveopg.)                      
Blok 6, 10                      
Blok 7, 14                      
Blok 8, 11                      
Blok 9, 13                      
Blok 4, 12                      
Blok 3                      
Blok 2, 15                      
Blok 1, 16                      
Blok 17, 19                      
Blok 18, 20                      

 
Ovenstående plan er bedste bud pr. 30. marts 2020. Med forbehold for ændringer. 
Alle beboere varsles senest 3 måneder før forventet opstart i den enkelte bolig. 
 


