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Siden sidst
Der har desværre været nogle dage, hvor håndværkerne ikke har kunnet arbejde grundet vejret. Dette har medført
forsinkelser i projektet. Hvilket vi selvfølgelig beklager. Vi fornemmer heldigvis at beboerne på Rønnevej tager det
pænt.
Nogle af beboerne der har fået fjernet taget i disse kolde dage, har desværre haft problemer med at kunne holde
varmen. Vi har derfor investeret i nogle varmeblæser, for at afhjælpe problemet. Er der andre beboer der har haft
problemer med at holde at varmen under renoveringen, vil vi også her være behjælpelig med at dække evt. ekstra
omkostninger til varme. Der er derfor besluttet at der ikke fjernes flere tage inden jul.
Forsikring
En enkelt bolig har været uheldig og haft vandskade i forbindelse med renoveringen. I den sammenhæng vil vi minde
jer om at det er vigtigt at i har en indboforsikring, da det er jeres egen indboforsikring, der skal dække evt. skader på
jeres inventar i boligen.
Håndværkerne holder juleferie fra d. 21. december til 2. januar
Belægningssten
På billedet kan du se de belægningssten der bliver lagt i carport samt ved terrasse og udestue.
Derudover bliver belægningen hævet, så der ikke kommer nogen trin ved indgangene.
Etape 1 – Hjemflytning
Tiden nærmer sig hvor Etape 1 kan flytte hjem på Rønnevej. I vil modtage et brev inden jul om
endelig flyttedato. Det bliver nogle helt nye huse at komme hjem til. :-)
Etape 2
Vi har afholdt møde med de beboere der skal genhuses i etape 2. Vi håber alle fik noget ud af mødet. Vi synes i hvert
fald at det var et godt møde. Igen ros til beboerne i forbindelse med tildeling af genhusningsboliger. Det er en
fornøjelse, når det kan klares så let.  Beboerne der skal genhuses, vil snarest modtage et brev med endelig
flyttedato.
Schmatz har placeret 2 stk. skibscontainer på Pilevej. Vi har desværre fået et par henvendelser, at nogle af beboerne
har fyldt lige rigeligt i. Vi vil bede jer om at tage hensyn til hinanden, da i er 5 husstande der skal deles om 1 container.
Det er meningen disse container skal bruges til haveredskaber og evt. havemøbler. I er også velkommen til at sætte
nogle reoler derind, så i har mulighed for at stille eller lægge nogle af tingene på hylder.
Der bliver etableret P-plads på Pilevej for enden af det grønne område, som i kan benytte når der renoveres ved jeres
bolig.
Optagelser i afdelingen
I forbindelse med renoveringen skal vi dokumentere arbejdet i form af billeder og videooptagelser til Landsbyggefonden.
Vi har i den forbindelse indgået en aftale med firmaet Almen Info Media, som vil udføre arbejdet dels med droner og
dels fra jorden. Vi håber i vil tage godt imod medarbejderne når de arbejder.
Har i spørgsmål til projektet er i altid velkommen til at kontakte os. Spørgsmål vedr.
byggepladsen kan i kontakte pladsmand Hans Chr. Thomsen på Tlf.: 22 60 37 67.
Næste nyhedsbrev udkommer midt i Januar 2019.
Vi vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

