
Spørgsmål og svar!

Hermed en opsummering af de spørgsmål, 
der blev stillet, da vi fremviste prøvebadevæ-
relse i Henriksgården d. 14. januar 2020.
 

Byggeudvalgets og/eller rådgivers svar på 
spørgsmålene:

Demonstration af
prøvebadeværelse

• God pointe. Det arbejdes der videre med.
• Ikke en mulighed, da beboerne ikke må bore i 

de nye badeværelser, og der skal tages højde 
for fremtidige beboere.

• Det arbejdes der videre med.

• Lampe og ledning/føringsvej på prøve-
badeværelse er ikke den endelige løsning 

• Udskiftning af fastmonterede lamper i bade-
rum skal udføres af autoriseret elektriker og 
leve op til krav om sikring af vådrum.

• Det overvejes at ændre flisestørrelse til 15x15 
cm eller 20x20 cm fliser med glasserede kanter

• Rådgiver undersøger nærmere.

• Det er ikke muligt indenfor den type armatur, 
der monteres. 

• kke muligt på grund af pladsmangel, samt 
gældende myndighedskrav.

• Opsætning af hjælpemidler må kun ske efter 
forudgående godkendelse fra ejendomsdrif-
ten/DAB. Monteres i henhold til udleveret 
montagevejledning, og udføres af kom-
munens hjælpemiddelcentral, der bevilger 
hjælpemidlerne.

• Nej. I den godkendte økonomi er der ikke 
budgetteret med skuffeskabe, som er et 
fordyrende element i forhold til standard-
løsning med skabe. Såfremt skuffeskabe skulle 
inkluderes i projektet, ville det kræve en be-
boergodkendelse af ekstraøkonomi og dertil 
yderligere huslejestigning.

• Ønske om håndklædekrog ved håndvask.
• Ønske om mulighed for at kunne fravælge 

opsætning af håndklædekroge.

• Ønske om minimum 8 kroge til håndklæder.

• Ledning til lys over spejl, ikke så pæn føringsvej. 

• Lampen er grim. Må man selv udskifte til en 
anden type?

• Nogle beboere er bekymrede over de små 
        flisestørrelser, da de er sværere at holde. 
• Flere beboere mente, at der burde være 

forstærkning på toppen af glasafskærmningen. 

• Kan der installeres rain-shower fast?  

• Plads til installation af vaskemaskine på 
badeværelse i 1 og 1½ værelses lejligheder? 

• Hvad med opsætning af hjælpemidler, når man 
ikke må bore?

• Bliver køkkener i tilgængelighedsboliger 
med skuffeskabe? Det kan være svært at nå 
ind bagerst i et skab, når man f.eks. er gang-
besværet.
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