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Siden sidst 

 

Vi har desværre haft et par uheld siden sidst. Et rørbrud i en indkørsel samt en større skade i forbindelse med 

pælefundering. Vi beklager meget de gener disse skader havde og har for beboerne i disse boliger. Beboerne har taget 

det pænt, hvilket vi er meget taknemmelig for.   

Etape 1 – Hjemflytning 

Midt i februar flytter de første beboere retur til Rønnevej og efter tidsplanen flytter de sidste retur midt i marts. Vi 

beklager at genhusningsperioden har været længere end aftalt. Dette skyldes at der er store afvigelser i størrelser på 

vinduerne. For at opnå det bedste og pæneste resultat bliver vinduerne først bestilt ved leverandøren, når der er 

muret op ved vinduerne. Der er 6 ugers leveringstid på vinduerne, så derfor bliver renoveringsperioden 6 uger 

længere som beregnet. Vi håber på at i har forståelse for dette og at i bliver glade for jeres nye bolig. :-) 

Ca. 14 dage efter hjemflytning vil i modtage en indkaldelse til indflyttersyn, dette for at sikre at der ikke er fejl og 

mangler i boligen, som vi ikke har opdaget i forbindelse med afleveringsforretningen. 

Etape 2   

Håndværkerne er påbegyndt med Pilevej. Om 14 dage starter de med nedbrydning af udvendige skure samt rydning af 

belægning og beplantning på Pilevej 1. Herefter påbegyndes gravearbejde og fundamenter, hvis vejret tillader det.  I 

vil modtage et brev ca. 14 dage inden de påbegynder arbejdet, så i har mulighed for at få fjernet de ting i ønsker at 

bibeholde i haven, samt få tømt jeres skur. 

Vi håber at i vil tage godt imod håndværkerne. 

De første beboere der skal genhuses i Etape 2, flytter i genhusningsboligen sidst i februar. Så håber vi at vejret arter 

sig, så der ikke bliver alt for mange forsinkelser i byggeprojektet.  Som nævnt skal i forvente genhusning i ca. 4-5 

måneder. 

Åbent hus   

Som tidligere nævnt vil vi afholde et åbent hus for jer beboere i afdeling 13. Vi har besluttet at vi vil fremvise 2 

forskellige boligtyper nemlig Rønnevej 1 – Type F– 3 værelses på 110 m2  og Rønnevej 5 – Type A1 - 4 værelses på 129 

m2.  

Vi vil hermed gerne inviterer jer til åbent hus tirsdag d. 5 februar fra kl. 15.00 til kl. 17.00. 

Næste nyhedsbrev udkommer sidst i Februar 2019.  

Køkken – Type F 

Køkken – Type A1 

https://www.nabbolig.dk/

