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Siden sidst 

Håndværkerne er nu gået i gang med det udvendige arbejde på Pilevej. I nærmeste fremtid opstarter de med det 

indvendige arbejde på Pilevej 4, Pilevej 5 og Pilevej 6. 

Naurvej 5 er fraflyttet, håndværkerne vil derfor påbegynde arbejdet på denne bolig inden længe.   

Boligen Ahornvej 11 er tømt. Denne bolig skal fjernes grundet dårlig underlag. Nedbryderne vil påbegynde arbejdet, så 

snart de er klar. 

Åbent hus   

D. 5 februar havde vi åbent hus i 2 boliger på Rønnevej. Der var et godt fremmøde, så vi håber at de fremmødte fik 

noget positivt ud af besøget, og fik svar på jeres spørgsmål. 

Forsikring - VIGTIGT 

Under renoveringen har der i nogle sammenhænge været brug for beboernes indboforsikring. Det er derfor meget 

vigtigt at i har en indboforsikring. Denne skal bruges i tilfælde af vandskade eller andet skade på indbo, hvis dette sker. 

Det er beboerne der er ansvarlige for sine ting under renoveringen. Vi håber selvfølgelig ikke at der bliver brug for 

forsikringen. 

Ventilationsanlæg - VIGTIGT 

Vi vil gerne bede jer om ikke at røre ved ventilationsanlægget. Hvis i ændrer på anlægget, kommer i til at betale for en 

genindstilling. 

Etape 1 – Hjemflytning 

De første beboere er nu flyttet tilbage på Rønnevej. Vi håber, at i er ved at komme på plads og er tilfredse med jeres 

”nye hjem”.  Når i har tømt jeres flyttekasser, vil vi gerne have dem retur her på kontoret, så de kan blive brugt igen. 

Etape 2  - Genhusning 

I sidste uge blev de første beboere i Etape 2 genhuset. Vi har fået positiv tilbagemelding fra beboerne, at de var meget 

tilfredse med flyttemændene og deres hurtige og effektive måde at arbejde på. Flyttemændene kom kl. 8.30 og 

pakkede tingene i flyttebilen allerede kl. 11.30 kørte de fra genhusningsboligen, hvor alle ting var på plads  

I forbindelse med genhusning, vil vi appellere til at jer med kælder tager de genstande med fra kælderen som er 

værdifulde. Vi har desværre haft indbrud i 2 kælder på Rønnevej under renoveringen.  

Container 

Vi har haft nogle pladsproblemer i den ene container på Pilevej. Derfor vil vi bede jer der skal genhuses om at tage de 

fleste af jeres ting med i genhusningsboligen. Der er have ved genhusningsboligerne, så det bliver nødvendigt med 

haveredskaber. 

Type F-boliger 

Vi har besluttet at vende køkkendøren i Type F-boliger, så den ikke åbnes op mod køkkeninventaret. 

Ekstra flisebelægning 

Vi har nogle beboere som har ønsket at tilkøbe ekstra flisebelægning ved terrassen. Det er muligt at tilkøbe fliser hvor 

i selv lægger dem. Her er prisen 125 kr. inkl. Moms pr. m2. Hvis i ønsker at håndværkerne skal lægge fliserne er prisen 

585 kr. inkl. Moms pr. m2. Bestilling skal ske ved henvendelse til kontoret. Afregning kommer fra kontoret og beløbet 

skal betales som et engangsbeløb. Det kan ikke afbetales over huslejen. 

Næste nyhedsbrev udkommer i begyndelsen af April 2019.  

https://www.nabbolig.dk/

