
Renovering af boliger, badeværelser, sokler og 
udenoms arealer    

Dagsorden

• Orientering om arbejder ved boliger 

• Orientering om genhusning

• Evt.  

• Fremvisning af genhusning
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Bygherre- BO-VITA

Entreprenør- Ole Jepsen 
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Arbejdsområde
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Tildeling af genhusnings pavillon. 

Afdækning af gulve og trapper i bolig 

Badeværelse

Demontering af alt sanitet, nedrivning af vægge, op bankning af gulv. 

Nye installationer for el, vand og afløb, nye vægge, støbning af gulv.

Tørretid. 

Montering af vådrumssikring og klinker og fuge, montering af toilet.

Ventilation 

På loftet etableres ventilation for hver bolig. Der bores hul i loft på øverste etage for 
tilkobling til ventilation, gamle føringsveje fra køkken genanvendes. Lofter males kun 
lokalt omkring gennemboringer  

Betjeningspanel for ventilation placeres i entreen. 

Vand 

På loftet trækkes nye rør til brugsvand, nye rør installeres samtidig med de gamle er i 
drift, boligen vil i kort tid, ca. ½ dag være uden vand ved om kobling til de nye rør.  

Når installationer på loftet er afsluttet, efterisoleres loftet.   

Arbejder i den enkelte Bolig
Badeværelse - Ventilation - vand  
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Oversigt over arbejder i de enkelte boliger
Bad
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ventilation
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Arbejder i den enkelte Bolig

Beboere skal selv flytte evt. vaskemaskine som deponeres i boligen.

I vil få udleveret tegninger som viser hvor der skal være ryddet og hvor i kan 
opmagasinere de ejendele som i ikke flytter med. 

Der udleveres tynd overdækningsplast som ekstra beskyttelse af jeres ejendele. 



Sokkel/nederste del af facaden renoveres og efterisoleres og 
der etableres nyt dræn

Udvendige arbejder vil løbe forud for de indvendige arbejder

Varsles med minimum en uge.

Sokkel mod fællesarealer, gangsti og vej 
Hoveddør udtages og erstattes med midlertidig hoveddør (forsikringsgodkendt)

Udgravning af i terræn omkring boliger, nødvendige adgangsveje etableres med 
plader

Demontering af eksisterende sokkel og nederste del af facaden 

Montage af ny sokkel og etablering af nyt omfangsdræn

Genopretning af terræn og belægning, isætning af eksisterede hoveddør

Arbejder i den enkelte Bolig
Sokkel (rottesikring) og udearealer  
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Arbejder i den enkelte Bolig
Sokkel (rottesikring) og udearealer  
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Sokkel mod fællesarealer, gangsti og vej
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Arbejder i den enkelte Bolig
Sokkel (rottesikring) og udearealer  

Sokkel mod haver
Sokkel/nederste del af facaden efterisoleres og der etableres nyt dræn

Sokkel mod have    

Bygninger, hegn og installationer ved facaden fjernes, beboere som har opsat ikke 
lovlige installationer vil blive varslet om nedtagning inden arbejder igangsættes.

Udgravning af i terræn omkring boliger, nødvendige adgangsveje etableres med 
plader

Demontering af eksisterende sokkel og isolering

Montage af ny sokkel og etablering af nyt omfangsdræn

Genopretning af terræn og belægning 

Genopsætning af lovlige bygninger, hegn og installationer 



Arbejder i den enkelte Bolig
Sokkel (rottesikring) og udearealer  
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Sokkel mod haver



Type A
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Type C, Pladevæg
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Type C, Glasvæg
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Type D, Pladevæg
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Type D, Glasvæg
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Type E, Pladevæg
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Type E, Glasvæg
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Type F, Pladevæg
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Type F, Glasvæg
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Type G, Pladevæg
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Type G, Glasvæg
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Type H
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Varsling for genhusning

Der varsles 14 dage før beboere skal genhuses 

Der genvarsles min 3 dage før genhusning

d. 28/7 opstart renovering af blok 1.4 

Toskiftevej 115,113,111,109,107,105,103,121,119,117

d. 31/8 opstart renovering af blok 1.5 

Toskiftevej 101, 99, 81, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

Flytning til genhusningspavilloner vil pågå to dage før renoveringen i boligen starter

Genhusningsperioden vil være i hele renoveringsperioden for den enkelte bolig som 
forventes at vare ca. 2½ måned.

Beboere flytter tilbage d. 16/10 for blok 1.4 og d. 19/11 for blok 1.5

Efter tilbageflytning vil der pågå udbedring af fejl og mangler som er påpeget af rådgiver og 
beboer. Jeres nye badeværelse kan ibrugtages når i flytter tilbage. Her vil i få udleveret 
skema for udfyldelse af beboermangler om udbedres samtidig med øvrige mangler.

Proces for genhusning
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Størrelsen af genhusningspavilloner variere fra 51m2 til 70m2, de vil blive fordelt 
efter antal beboere i hver husstand.  

Genhusningspavillonerne er fuldt møblerede med udstyret køkken og indeholder 
bl.a. TV med Yousee, internet, sofa, spisebord m.m. Udstyrs listen vil blive lagt 
på hjemmesiden og udleveret ved genhusning. 

Beboere skal selv medbringe sengelinned, dyner og puder

Beboer skal selv stå for at flytte nødvendige ejendele som tøj og andet. Der vil 
blive udleveret 10 flyttekasser pr. husstand og stillet en trækvogn til rådighed for 
flytning. I ganske særlige tilfælde, hvor beboere ikke selv kan flytte, vil 
byggesagen hjælpe med flytningen.

Det anbefales at alle værdigenstande som smykker, kontanter og andet flyttes fra 
boligen og over i genhusningspavillonen .

Der vil være delvis adgang til boliger under renoveringen. Ved henvendelse til 
beboerkoordinatoren fra Ole Jepsen A/S kan i få adgang til jeres bolig.  

Ved genhusningen vil jeres nuværende nøgle passe til genhusningen, der bliver 
isat en anden og midlertidig dør i jeres bolig under renoveringen. 

Genhusning
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Genhusning
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Byggeriet er forsikret af byggeskadeforsikring som dækker alvorlige 
byggeskader, der opstår på bygningen, og som har betydning for dens levetid og 
funktionalitet.

Lejere skal selv have indboforsikring som dækker skader på inventar og 
brugsgenstande. Indboforsikringen dækkes ikke af byggesagen.

Forsikring
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Tilvalgskatalog 
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Vægflise 5 – hvid, glaseret

Gulv/sokkelklinke 4 - mørkegrå, mat

Vægflise 1 - hvid, mat

Gulv/sokkelklinke 2 – lys grå mat

Eksempler på de nye badeværelser
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Vægflise 8 – mørkegrå, glaseret

Gulv/sokkelklinke 6 – lysegrå m/nist

Vægflise 4 – mørke, mat

Gulv/sokkelklinke 8 – mørkegrå m/nist

Eksempler på de nye badeværelser
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