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Siden sidst 

Der arbejdes på det sidste på Pilevej, dermed er 1. etape snart færdig. 2. Etape er også godt i gang. De første beboere 

flytter tilbage på Naurvej i slutningen af november. Naurvej 5 og Rønnevej 7 vil blive benyttet som genhusningsbolig 

fra sidst i november. Når alle boligerne på Naurvej er færdige til foråret, vil der blive plantet hæk de manglende steder 

på Rønnevej og Pilevej. Jeg kan meddele at arbejdet er godt med ifølge tidsplanen.  

Høj fart i området 

Vi må desværre igen nævne at der stadig er nogen der kører for stærkt i afdelingen. Vi har også 

haft det med på byggemødet, da der desværre også er nogen af håndværkerne der har rigelig 

fart på.  

Beklædning ved carport 

Vi har modtaget flere henvendelser vedr. beklædning ved carport. Vi vil i foråret sende et brev ud til jer alle, hvor i kan 

skrive om i ønsker beklædning ved carporten. Der vil være 3 farver at vælge i mellem. Når vi har modtaget 

tilbagemeldingerne vil vi lave en samlet bestilling. 

Opstart på Ahornvej 

I slutningen af november fraflytter de første beboer på Ahornvej. Dette så håndværkerne kan komme i gang med 

genhusningsboligerne så snart de er klar til dette. 

Haver 

Med hensyn til ukrudt i græsplænen vil vi give dem plænerens til foråret når vejret er bedre.  

Udestuer 

Vi har haft nogle beboere som har ønsket at få deres udestue vendt i forhold til oprindelig tegning. Grunden til dette 

er at der kun er glas i den ende af udestuen. Og hvis man ønsker sol og mere lys ind i udestuen er det smartest at 

glassiden vender mod syd.  

Ekstra flisebelægning  

Hvis i ønsker ekstra flisebelægning ved terrassen i forbindelse med renoveringen, vil vi gerne at i giver besked i god tid. 

Det i ønsker ekstra er for egen regning.  

Naurvej 9 

Naurvej 9 udlejes, når de er færdige med at renoverer på Naurvej.  

Flyttekasser 

Til de af jer der er flyttet tilbage. Hvis i ligger inde med tomme flyttekasser, som i ikke længere skal bruge, vil vi gerne 

have dem retur. 

 

Næste nyhedsbrev udkommer sidst i november, såfremt der er nyt at fortælle. 

https://www.nabbolig.dk/

