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Projektet følger tidsplanen. Der har kun været et par enkelte dage, de har været forhindret i det udendørsarbejde pga. 

vejret. Nedenstående er en kort liste over de arbejder de er færdige med samt påbegyndt. 

 Alle tilgængelighedsboliger er færdig med indvendig nedbrydning. 

 Skalmuring er i gang ved flere boliger 

 Montering af vinduer og døre er i  gang ved flere boliger 

 Indvendig flisearbejde er påbegyndt 

 Malerarbejde er op startet i 2 boliger 

 Der påbegyndes montering af inventar i flere boliger om ca. 2. uger. 

Tilgængelighedsboliger 

Alle boliger får installeret gulvvarme samt lagt klinker i entre. Klinkerne bliver magen til dem i har valgt til 

badeværelset.  

Tilgængelighedsboliger Type F – Til de af jer der har valgt klinker i bryggers, vil de også blive magen til dem i valgt til 

badeværelset. Derudover vil der i bryggerset blive påsat savsmuldstapet,  som males med maling i en høj glans.  

Etape 1 

Etape 1  forventes at være færdig midt i Januar i forhold til nuværende tidsplan. Det betyder at de beboer der er 

genhuset, kan flytte hjem igen på Rønnevej midt i Januar.  I vil modtage et brev i god tid, når vi ved nærmere hvilken 

dag i skal flytte. Flytningen vil foregå på samme måde som ved genhusningen.  

Haverne er desværre ikke reetableret når i flytter hjem i januar. Haven vil muligvis være fræset, såfremt vejret tillader 

det. Når vejret og årstiden er til det, vil der blive sået græs.  

Etape 2  

Der forventes at påbegynde på etape 2 i slutningen af januar og der er besluttet, at der startes op på Pilevej og 

derefter Naurvej. Det betyder at de beboer der bor i  en bolig som skal laves til en tilgængelighedsbolig, skal genhuses 

fra sidst i Januar. I er selvfølgelig allerede nu velkommen til at hente flyttekasser her på kontoret, hvis i gerne vil 

begynde nedpakning. I vil også blive indkaldt til et kort møde her på konteret sidst i november. Invitation til mødet 

bliver omdelt midt november. 

Har i spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte os. 

 

https://www.nabbolig.dk/

