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Kære beboere  
Her er seneste nyt om jeres 
renoveringsprojekt, hvor I får nyt 
brandsikret tag, nye vinduer, nyt 
ventilationsanlæg samt renoveret 
rør/installationer.  
 

 
 
Vi starter med den dejlige nyhed; 
bygning I er færdig.   
Godt nyt for beboerne i I, men også 
for alle andre, som kan se, hvordan 
ejendommen ender med at se ud.  
Det nye tag, isoleringen og de hvide 
topfacader er blevet flotte. Og flere 
beboere i taglejlighederne glæder sig 
allerede over, at lejlighederne nu er 
lettere at opvarme. 
Samtidig er tagkonstruktionen nu 
blevet sikkert i alt vejr og vind.  
 
Om kort tid pilles de sidste rester af 
stilladset ned. Herefter skal vinduerne 
i stueetagen fuges.  

 
Afslutning og mangelsedler 
Der er omdelt såkaldt mangelsedler i 
I-bygningen, så alle fejl, mangler og 
skader i Bygning I bliver registreret 
og lavet. 
Planen er, at alt er afsluttet midt i 
marts. 

 

 
 
Rejsegilde for alle den 12. april 
Det er vigtigt at glædes over sine 
mål. Derfor vil vi hejse flaget for, at 
vi er kommet i mål med renovering af 
bygning I. 
Det gør vi den 12. april med alt, hvad 
der hører til et rejsegilde. 
Kom og vær med! 
 
I vil høre mere om arrangementet 
senere. 
 
 

Et skridt nærmere 
- nu er vi i gang med etape 2 
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Spørgsmål 
I kan læse mere om renoveringen på 
den hjemmeside, der er oprettet til 
formålet:  
bo-vest.dk/wildersplads-renovering/ 
 
Har I spørgsmål om projektet, er I 
velkomne hos entreprenør Arne 
Pedersens byggeleder i skurvognen.  

 
Åbent for beboerhenvendelser 
hver onsdag fra kl. 7.00 – 9.00  
 
 
I kan også kontakte vores 
projektleder hos Gaihede 
Agica Hasanbegovic  
på ah@gaihede.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Arne Pedersen, Gaihede og Bo-Vita 
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Status på Etape2: 
Opgang 84, 86, 88 og 90  
Håndværkerne er i gang med at skifte 
vand- og varmerør. Og udskiftningen 
af vinduerne sker efter tidsplanen.  
(Se planen i november-nyhedsbrev)  
 
Forebygger vandskader  
I forbindelse med I-bygningen fik vi 
erfaringer, som vi bruger til at gøre 
nogle ting bedre i U-bygningen. 
Der er lavet et midlertidigt fordelerrør 
på loftet til vand, så vi får færre 
vandskader fra de over-sprøde rør 
heroppe. 
 
Alle afløbsrør bliver scannet ekstra, 
for at opdage eventuelle huller i 
afløbsrørene efter rensning. Da det 
også har givet nogle vandskader.  
Håndværkerne gør hvad de kan for at 
tjekke, at rør og afløb er tætte, inden 
de forlader pladsen hver eftermiddag. 
Det er dog ikke alle huller, der kan 
findes i tide. 
 
Efter lidt problemer i begyndelsen, 
hvor de midlertidige rør endnu ikke 
var færdige, virker det nu til, at alle 
sikkerhedsforanstaltningerne har en 
fornuftig effekt. 
 
Anden varmekilde, kortvarigt 
Vi har også lavet et ekstra 
midlertidigt varmerør, så hele U-
bygningen har varme, mens der 
renoveres.  
Når der skiftes varmerør i sin egen 
trappeopgang, kan der ikke være 
varme på samtidigt lige her.  
Det varer ca. 2 uger, så er der 
fjernvarme på dine rør igen og du kan 
åbne for radiatoren igen. 
I de 2 uger vil de berørte lejligheder 
få stillet olieradiator og varmeblæser 
til rådighed.  
 
Alle betaler selv for den strøm, som 
disse apparater bruger. Da alle har 
samme vilkår, og fordi man 
tilsvarende sparer på fjernvarmen. 

Uden vand og afløb 
Arbejdet er organiseret, så I har vand 
næsten hele tiden i jeres bolig. 
Enten er der vand i køkkenet eller på 
badeværelset.  
I korte perioder kan I ikke bruge 
afløb og toilet i dagtimerne.  
Der vil også være korte perioder, 
hvor vandet er lukket i dagtimerne. 
De mere præcise tidsrum bliver 
varslet med 3 dage.  
 
OBS. Udskiftning af eternitplader  
Lige et par vigtige retningslinjer, når 
der skiftes eternitplader.  
Gå ikke ud på altanen eller haven, 
når pladerne skiftes. Der kan være en 
risiko for, at småbrokker kan falde 
ned under arbejdet. 
Husk at rydde altaner og haver, så 
håndværkerne kan komme til. 
Mange tak.  
 
Etape 2 og 3 
Varsling og adgang til lejligheden 
I bliver varslet i forbindelse med 
opstart af både udskiftning af vinduer 
og renoveringen af rør - 6 og 3 uger, 
samt 3 dage inden håndværkeren 
kommer første gang.  
Når håndværkeren er i gang, varsles I 
ikke dag for dag. 
Husk at aflevere nøglen i den sorte 
postkasse i kælderen nr. 90 i en 
kuvert - kun med bolignummer på.  
 
Hvis du ikke afleverer din nøgle, 
skal du være hjemme hver eneste 
dag alle timerne fra 7.30 til 17.00  
 
Den overordnede tidsplan for 
Etape 3 – opgang 92, 94 og 96 
. 
Opgaver Cirka-datoer 
Tagudskiftning 11/3 til 5/7 
Facadeplader  11/3 til 5/7 
Udskifte vinduer  15/4 til 14/6 
Rørarbejde  27/3 til 14/6  
Stillads opstilles 21/1 til 9/8  
Bemærk: Tiderne kan blive ændret undervejs 
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Under Etape 3 skal badevognene 
stå her: 

 
 
Her lukkes vandet helt 
90, st.th, 1. tv., 2.tv., 3. tv. 
92, st.tv, 1.th., 2.th., 3.th. 
I disse lejligheder er der ikke separat 
vandrør i køkken og bad. Og når disse 
rør skal skiftes, er der ikke vand i 
lejligheden.  
I disse lejligheder (og kun i disse) 
skal I forvente at være uden vand i 
14-21 dage. 
Opgang 90 er uden vand i lejligheden 
fra 20/2 til 6/3 
Opgang 92 er uden vand i lejligheden 
fra 8/4 til 26/4. 
 
Der udleveres vanddunke og opsæt-
tes en tappehane til brugsvand ude 
på trappen, mens der er lukket.  
Vandet skal koges, inden det bruges 
som drikkevand. 
 
 

 
Vigtig oplysning om ventilation  
Under renoveringen af U-bygningen 
vil ventilationsanlægget være i 
normal funktion, så fugtproblemerne 
holdes nede.  
I den forbindelse er det vigtigt, at I 
ikke rører ved indstillingen af 
udluftningsventilerne, da det vil 
medføre store gener og støj i din 
egen og/eller naboernes lejligheder. 
 
Hvis I oplever gener eller fugtskader, 
så kontakt venligst ejendomskonto-
ret, som vil hjælpe jer.  
I skal ikke selv justere. 
 
 
Hurtig lukning ved vandskader 
Selv om, at der er etableret nyt 
midlertidigt rør på loftet, så er de 
gamle rør i dårlig stand, så vi kan 
ikke garantere, at der ikke sker 
vandskader under udskiftningen. 
 
Hvis uheldet er ude, og der sker 
rørskader, så lukker vi akut for vand 
eller afløb. 
 
Hvad gør I ved akutte skader? 
Hvis der opstår akutte skader udenfor 
arbejdstiden grundet renoveringen, 
som ikke kan vente til en hverdag, så 
er der to muligheder: 
 
1. Brug den normale akutliste, 

som hænger på opslagstavlen i 
trappeopgangene. Her får I fat i 
afdelingens sædvanlige 
håndværkerne. 

 
2. Få fat i én fra byggeudvalget,  

Byggeudvalget har et akutnummer 
til entreprenørens vagtordning. 

 
 
 
  


