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Kære beboere på Serbiensgade

Den 10. august 2022 holdt vi ekstraordinært afdelingsmøde, hvor I som beboere stemte ’ja’ til, at 
Serbiensgade skal renoveres. 

Status på byggeprojektet 
Vi er i gang med at projektere og planlægge byggeprojektet, der indeholder:

• Udskiftning af vinduer og altandøre
• Udskiftning af kvist- og tagvinduer
• Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer
• Renovering af badeværelser
• Udskiftning af køkkener – driften står for den øvelse, både hvad finansiering og proces angår.

Som vi aftalte på afdelingsmødet, er der ved at blive indhentet optionspriser på:

• Indgangsdøre til lejlighederne
• Dørtelefonanlæg og indgangsdøre til opgange/yder-/facadedøre
• Etablering af nedgravet affald.

Så snart vi har alle priser, bliver du inviteret til et afdelingsmøde, hvor 
der skal stemmes om optionerne. Se også tidsplan på næste side.

Vil du have indflydelse? Kom og vær med i byggeprojektet
Der bliver etableret et have- og køkkenudvalg. Hvis du gerne vil 
have indflydelse, er du velkommen til at kontakte din afdelingsbe-
styrelse på e-mail zabstitute@hotmail.com. 

Du hører også nyt fra afdelingsbestyrelsen om have- og køkken-
udvalget.

 

  RENOVERING af 
    SERBIENSGADE
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Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen på Serbiensgade, 

ejendomskontoret og Bo-Vita

Har du spørgsmål?
Læs mere om renoveringsprojektet på hjemmesiden www.bo-vita.dk/byggeri/serbiensgade. 

Du er også velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller projektleder Jeannet Lass-Meyer 
på jme@bo-vest.dk. Vi ønsker jer en glædelig jul og godt nytår.

  RENOVERING af 
    SERBIENSGADE

Foreløbig og overordnet tidsplan
Inden byggestart modtager du en detaljeret tidsplan. Den overordnede og foreløbige tidsplan 
ser således ud:

Januar: 
Byggeprojek-
tet 
sendes i ud-
bud 

Marts: 
Byggestart

Marts til 
ultimo 2023: 
Vi renoverer 
og bygger

Marts: 
Du inviteres 
som beboer 
til afdelings-
møde, hvor du 
bliver præsen-
teret for priser 
på bygge-
sagen og 
delprojekterne

Indtil nytår: 
Projektering og 
planlægning af 
byggeprojektet


