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Kære beboere på Glasvej

Den 16. august 2022 holdt vi ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi skulle stemme om en 
helhedsplan for renovering af Glasvej, det som hedder Skema A. 

Det blev et stort ’ja’ til projektet. 38 stemte for projektet, og 4 stemte imod. Københavns Kom-
mune, Landsbyggefonden og organisationsbestyrelsen i Bo-Vita har også godkendt helheds-
planen/renoveringsprojektet,

Det betyder, at Glasvej nu skal renoveres således:  

  RENOVERING af 
    GLASVEJ

VINDER OG DØRE
• Vinduer, sålbænke og franske altandøre 

udskiftes til nye.
• Indgangs-/opgangs-/kælderdøre udskif-

tes til nye døre, som overholder lyd- og 
brandkrav iht. bygningsreglementet.

UDSKIFTNING AF KØKKENER OG GULVE
• Gulve udskiftes i hele boligen.
• Køkkener renoveres ved udskiftning af 

gulve. 
• Der installeres nye emhætter.  

Hårde hvidevarer genbruges.
• Den kollektive råderet ophører, og der 

skal træffes beslutning om den fremtidi-
ge finansiering på et beboermøde.
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  RENOVERING af 
    GLASVEJ

BADEVÆRELSER
• Renovering af skaktvægge.
• Sikring mod vandskader i rørskakte.

AFFALDSHÅNDTERING
• Affaldsskakte lukkes på grund af øgede 

krav til affaldssortering og daglige van-
skeligheder i driften med affaldshånd- 
tering.

• Der etableres nye nedgravede affalds-
beholdere i gård.

FACADER
• Fuger udskiftes ved facadesamlinger.
• Sokkel repareres ved terræn.

UDEOMRÅDER
• Opdatering af gårdrum med blandt  

andet ny beplantning. 



                                                                                                

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen på Glasvej, 

ejendomskontoret og Bo-Vita

Tilbud om maling af vægge i 
hele din bolig
Som en del af projektet, er det muligt at 
få malet alle vægge i din lejlighed i en hvid 
standardfarve. Andre farve-/tapetønsker, 
end standard hvid maling, er for egen reg-
ning.

Tidsplan
Rådgivere skal nu i gang med projektering 
og udbud af projektet. Så snart vi har ud-
valgt de bedste og billigste entreprenører, 
bliver I indkaldt til et afdelingsmøde, hvor 
priser skal godkendes, det som hedder  
Skema B i en helhedsplan.

Vi forventer at opstarte renoveringen i for-
året 2023. 

Økonomi
Rådgiverne budgetterer, at det koster 
49.659.000 kr. i 2022-priser at renovere  
Glasvej, 

Landsbyggefonden yder støtte til renoverin-
gen med 30 mio. kr.
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  RENOVERING af 
    GLASVEJ

Genhusning
Det er svært at bo i en bolig uden køkken 
og gulve. Man skal derfor genhuses/flytte 
midlertigt i de 3 måneder, hvor boligen reno-
veres. 

På hjemmesiden kommer der en genhus-
ningsfolder, der giver en beskrivelse af hvor-
dan det er at blive genhuset.

Har du spørgsmål?
Læs mere om renoveringsprojektet på hjem-
mesiden www.bo-vita.dk/byggeri/glasvej. 

Du er også velkommen til at kontakte ejen-
domskontoret eller projektleder Jeannet Lass-
Meyer på jme@bo-vest.dk.
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