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Renoveringsarbejdet overholder tidsplanen. Der har kun været et par overraskelser i forbindelse med pæle-

funderingen, hvor de måtte længere ned som forventet.  De er nu også påbegyndt skalmuring ved første bolig, så det 

bliver spændende at følge  

Som tidligere nævnt, bedes i inden håndværkerne skal i gang i jeres have fjernet de ting i ønsker at bibeholde. Dette 

gælder også de ting i har uden for de 4 meter, som krukker, lamper og andre ting . Dette for at undgå at tingene går i 

stykker. 

Beboer der er genhuset 

Vi må bede jer om at huske at tømme jeres postkasse  

Byggeplads  

Håndværkerne vil gerne benytte græsarealerne på hver vej til byggematerialer. Dvs. når de er på Rønnevej er det 

selvfølgelig kun græsarealet på Rønnevej de benytter. Der vil blive lagt køreplader, så græsset ikke bliver kørt op. 

Etape 2  

Da Pilevej 2 står ledig og skal laves til en tilgængelighedsbolig er det muligt at håndværkerne går i gang med denne 

bolig tidligere end planlagt. 

Belægning i indkørsel samt facadebeklædning 

Byggeudvalget har besluttet og fundet økonomi til at der bliver lagt fliser ved alle 54 boliger. Det bliver en  flise på  

50 x 50 cm, da den flise som blev vist på afdelingsmødet skal lægges med maskine og denne maskine kan ikke komme 

ind i carporten.  

Udvalget har også besluttet at bruge nogle af afdelingens opsparede penge til at opsætte en bedre kvalitet at 

facadebeklædning. Dette medfører at afdelingen kan spare penge til vedligeholdelse af disse plader i længere tid. 

Åbent hus i afdelingen 

Vi vil afholde åbent hus i en af tilgængelighedsboligerne på Rønnevej, når de er færdige. Dette åbent hus vil kun være 

for jer beboer i afdeling 13. I vil få nærmere information, når tiden nærmer sig. 

 

 

 

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

https://www.nabbolig.dk/

