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Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen på Lukretiavej, 

ejendomskontoret og Bo-Vita

Kære beboere på Lukretiavej

Den 15. juni 2022 holdt vi ekstraordinært afde-
lingsmøde, hvor vi skulle stemme om en plan 
for renovering af Lukretiavej. Tak for den store 
deltagelse.

Det blev et stort ’ja’ til projektet. 68 beboere 
stemte for projektet, og 10 stemte imod. 

Det betyder, at Lukretiavej nu skal renoveres 
således:  

• Alle badeværelser skal renoveres og kom-
mer til at fremstå som nye, med nye fliser 
på gulv, på vægge og en opmuret vange 
mellem bruseniche og areal til vaskesøjle. 
Der opsættes nyt sanitet, håndvask og toilet 
samt nyt armatur til håndvask og bruseni-
che. Der bliver også forberedt til vaskema-
skine og tørretumbler.

• Alle køkkener skal renoveres med nye køk-
kenelementer og ny emhætte. Der bliver 
forberedt til etablering af opvaskemaskine. 
Hvis man ikke ønsker en, bliver der instal-
leret et skab i stedet for. Hårde hvidevarer 
genbruges.

• Vand- og afløbsinstallationer udskiftes, for-
di de er nedslidte og udtjente.

• Der installeres vandmålere i alle boliger. På 
den måde kan vandforbruget måles indi-
viduelt. Det er et krav fra myndighederne, 
når man udskifter vandinstallationer.

• Der etableres nedgravede affaldscontaine-
re ved gavle. De eksisterende affaldsskakte 
blændes og lukkes. Ud over at de er dyre i 
drift, skal vi også imødekomme myndighe-
dernes krav om affaldssortering.

Tidsplan
Rådgivere er nu i gang med projektering og 
udbud af projektet. Så snart vi har udvalgt de 
bedste og billigste entreprenører, bliver I orien-
teret i et nyhedsbrev.
Vi forventer at opstarte renoveringen i vinteren 
2022 eller foråret 2023, afhængigt af flere ting 
– myndighedsbehandling, entreprenørs planer 
og muligheder osv.

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

Du er også velkommen til at kontakte ejen-
domsmester Gerd Wegener på ger@bo-vest.
dk, tlf.nr. 36169176, eller projektleder Jeannet 
Lass-Meyer på jme@bo-vest.dk.

God sommer. 
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