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Side 2

Dette informationsmateriale er udarbejdet for at give dig, som beboer i 
Islevvænge, nogle praktiske oplysninger om, hvad byggeriet kommer 
til at betyde for dig, og hvordan du skal forholde dig til de udfordringer, 
byggeriet kan give. 

Samtidig er informationsmaterialet udarbejdet, så du kan følge med i at 
projektet også gennemføres i praksis, svarende til det, du har været med 
til at godkende. 

Bagerst i informationsmaterialet kan du se udvalgte tegninger af boliger-
ne. Du vil løbende blive informeret undervejs i byggeriet i form af nyheds-
breve. 

Generelt
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Flytning og flyttehjælpGenhusning

Beboerkoordinator 

I forbindelse med din genhusning, har du ret til flyttehjælp. Det gælder, 
både hvis du skal midlertidigt genhuses og hvis du flytter permanent. 
Hvis du skal midlertidigt genhuses, får du flyttehjælp til at flytte ud og til 
at flytte tilbage. 

Der findes to former for flyttehjælp; Flytning ved egen hjælp og flytning 
med flyttefirma.
 
Vælger du selv at sørge for at flytte, får du udbetalt en flyttegodtgørelse. 
Flyttegodtgørelsen vil blive udbetalt, senest to uger efter du er fraflyttet 
boligen.

Du kan også vælge, at få et flyttefirma til at hjælpe med din flytning. Der 
vil blive tilknyttet et fast flyttefirma til sagen, som vil varetage flytningen. 
DAB står i, samråd med beboerkoordinatoren, for koordineringen af 
flytningen. Uanset hvilken løsning der vælges, er det nødvendigt, at din 
bolig er fuldstændig tom, da der må ikke være indbo tilbage i din bolig.  
 
Har du særligt behov for hjælp til nedpakning mv., kan du drøfte 
muligheder og regler med genhusningskonsulenten. 

I forbindelse med den kommende helhedsplan er det nødvendigt, at alle 
beboere bliver genhuset. Nogle beboere genhuses midlertidigt, mens andre 
beboere vil blive permanent genhuset. 

Midlertidig eller egen genhusning
Hvis du bliver midlertidig genhuset, låner du blot en anden bolig, indtil 
din egen bolig er færdigrenoveret. I den midlertidig genhusningsbolig, 
skal du ikke betales indskud. Du fortsætter, som udgangspunkt, med at 
betale den samme husleje, som du hele tiden har gjort. Hvis huslejen i din 
genhusningsbolig er lavere, nedsættes din husleje med forskellen. Er huslejen 
højere i din genhusningsbolig, skal du ikke betale den høje husleje, men 
derimod fortsætte med at betale den samme husleje som du hele tiden har 
gjort. Du betaler aconto varme og forbrug i genhusningsboligen. Sørger du 
selv for, at finde en midlertidig genhusningsbolig, vil du blive fritaget for din 
husleje for din bolig i Islevvænge i din genhusningsperiode.

Permanent genhusning
Hvis du bliver permanent genhuset, flytter du permanent til en anden bolig. 
Du kan være heldige at kunne flytte direkte til den nye bolig, men der kan 
også være behov for en midlertidig genhusning, inden din nye permanente 
bolig står klar. Har du ønsket en permanent løsning, arbejder vi på at finde en 
bolig til dig. Vi er dog fortsat meget tidligt i processen, og det er derfor endnu 
ikke muligt for os, at have fundet en permanent løsning til alle. Vi arbejder på, 
at finde en permanent løsning til alle, der har ønsket det, men det er en lang 
proces, så der kan fortsat gå tid, før du modtager tilbud. 

Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en genhusningspjece. 
Pjecen vil indeholde praktiske informationer og give svar på mange af de 
spørgsmål, der ofte er i forbindelse med en genhusning. 

Genhusningskonsulenten indkalder og afholder løbende genhus-ningsmøder 
med beboerne etapevis.

Når den fysiske udførelse af helhedsplanen starter op, vil der blive ansat 
en beboerkoordinator, som vil være tilknyttet ejendomskontoret. 

Beboerkoordinatoren vil blandt andet sørge for, at koordinere flytningerne 
med flyttefirmaet, at syne boligerne i forbindelse med genhusningen, 
samt have mange andre opgaver, som er tilknyttet helhedsplanen.

Beboerkoordinatoren vil være tilstede i afdelingen, have indgående 
kendskab til helhedsplanen og vil kunne besvare mange af de spørgsmål, 
som du måtte have. Alternativt hjælpe dig med, hvem du skal kontakte for 
at få svar. 
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Tidsplan for byggeriet

Der regnes med, at byggeriet opdeles i 6 etaper. Da tidsforløbet og 
antal etaper for udførelsen indgår som del af forhandlingerne med 
entreprenørerne, er vedlagte tids- og etapeplan foreløbig   og vejledende. 

Når der foreligger en afklaring, vil vi informere dig om det i et nyhedsbrev.  
 
Mere information følger, når vi nærmere os byggestart.

Forhandlinger og tidsplan:

Der forhandles for tiden med de bydende entreprenører. Derfor kan 
der komme mindre ændringer til tidsplanen, men rækkefølgen på 
etaperne, samt opstartstidspunkt fastholdes. 

Byggeplads og adgang til grønne arealer, stier 
og haver
De grønne arealer i afdelingen vil i stor udstrækning blive inddraget til 
byggeplads undervejs i byggeperioden. Det betyder også, at mulighederne 
for at afholde udendørs aktiviteter, hundeluftning, leg, mm. på de grønne 
arealer, vil blive stærkt begrænset, eller ikke muligt. Store træer vil bliver 
beskyttet og bevaret under byggeriet.

Stierne vil ligeledes blive inddraget til byggeplads, som byggeriet skrider 
fremad. Det vil derfor ikke være muligt for dig, som beboer, at få adgang 
til din have i byggeperioden.
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Opstart efterår 2021

Afslutning i løbet af sommeren af 2025

Start: efterår 2021  Slut: sommer 2022 
Start: sommer 2022  Slut: sommer 2023 
Start: vinter 2023  Slut: efterår 2023 
Start: vinter 2023  Slut: forår 2024 

Start: sommer 2023 Slut: efterår 2024 

Start: vinter 2024  Slut: sommer 2025 

Prøveudførelsesboliger 

(for entreprenør for fastlæggelse af standarder)

Byggeplads i hele perioden

Etape- og byggepladsplan
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Rydning udenfor husene

På havesiderne af de gule og røde huse, rydder entreprenøren et 3 meter 
bredt arbejdsområde foran husene.

På indgangssiden af de gule huse ryddes hele området ud til stierne. 
Der ryddes ikke på indgangssiden af de røde huse.

Rydning indebærer, at alle skure, overdækninger, udestuer, baldakiner, 
hegn, hække, træer, buske, belægninger og træterrasser nedrives og 
bortskaffes. 

Du skal, som beboer, selv sørge for at rydde og opbevare det, som du har 
kært og gerne vil beholde. Det vil sige f.eks. espalier, skodder, havemøbler, 
markiser, krukker, havepynt mv. samt div. materialer og genstande. 

Hvis du, som beboer, flytter tilbage til den samme bolig i afdelingen 
efter renoveringen, kan du opbevare havemøbler olign. på havesiden af 
grunden udenfor 3 meters - arbejdsområdet. Bemærk dog, at det ikke er 
muligt at få adgang til din have i byggeperioden.
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Målestok: Papirstr.: Dato:A3Islevvænge

Rydningsplan, princip
1:400 03.11.2020

Rydningsplan - principskitse
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Reetablering udenfor husene

Gule huse
Entreprenøren etablerer nye træterrasser, der hvor der er træterrasser i 
dag, samt til samtlige tilgængelighedsboliger. 

Entreprenøren etablerer nye betonflise - terrasser på havesiden, til de 
boliger, som ikke har træterrasser.

På indgangssiden anlægges en ny flisesti til hoveddøren og til det nye 
skur. Der udlægges muld og sås græs på det resterende areal. 

Hække, som ryddes i forbindelse med helhedsplanen, vil blive reetableret i 
højde 80 – 100 cm. Hegn, som er ryddes i forbindelse med helhedsplanen, 
vil blive reetableret som hæk.

Hvis du, som beboer, flytter tilbage i dit gule rækkehus efter renoveringen, 
vil du modtage et gavekort på 2.500 inkl. moms til en planteskole, til 
indkøb af ny beplantning.

 

Røde huse
Entreprenøren etablerer nye træterrasser, hvor der er træterrasser i dag.

Entreprenøren etablerer nye betonflise - terrasser på havesiden, til de bo-
liger, som ikke har træterrasser.

På indgangssiden af de røde huse sker der ingen ændringer.

Hække, som ryddes i forbindelse med helhedsplanen, vil blive reetableret 
i højde 80 – 100 cm. Hegn, som ryddes i forbindelse med helhedsplanen, 
vil blive reetableret som hæk.

Hvis du, som beboer, flytter tilbage i dit røde rækkehus efter renoveringen, 
vil du modtage et gavekort på 2.500 inkl. moms til en planteskole, til 
indkøb af ny beplantning.

 

Tegnforklaring til side 9: 

Løsning A: Almindelig bolig med belagt gangsti frem til hoveddøren 
og det nye skur

Løsning B: Tilgængelighedsbolig med niveaufri adgang via lang 
rampe og sti frem til nyt skur

Løsning C: Tilgængelighedsbolig med niveaufri adgang via kort 
rampe og sti frem til nyt skur

Fastlæggelse af løsning afhænger af de specifikke lokale forhold. 
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Målestok: Papirstr.: Dato:A3Islevvænge
Planudsnit fra Række 1

1:100 03.11.2020

De gule rækkehuse - principskitse på udformning af udearealer  

Løsning A Løsning B Løsning C
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Tilgængelighedsboliger - principskitse med kort rampe 
Løsning C
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Tilgængelighedsboliger - principskitse med lang rampe 
Løsning B
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Beboervalg Hårde hvidevarer

Hvis du, som beboer, flytter tilbage til en bolig i afdelingen efter renoveringen, 
har du mulighed for at vælge farve på køkkenlåger, køkkenbordplade og fliser til 
badeværelset. 

Mulighederne for dine valg er som følger:  

Farver på køkkenlåger - hvid eller mørkegrå. 
Farver på køkkenbordplade - hvidnistret eller mørkegrå. 

Farver på gulvfliser til badeværelse - lysegrå eller mørkegrå.
Farver på vægfliser til badeværelser - hvid eller lysegrå.

I entré og depotrum er der fra projektets side valgt mørkegrå gulvfliser.

Der lægges prøver frem i en skurvogn på byggepladsen, som du kan se, inden 
du beslutter dig for, hvilke farver du vil have. Valg af farver vil ske etapevis og du 
vil blive varslet i god tid. Når du har besluttet dit farvevalg,  skal du udfylde en 
blanket, som du afleverer til ejendomskontoret. 

Som beboer i Islevvænge, ejer du selv dine hårde hvidevarer, dog ekskl. 
emhætten.

Hvis du, som beboer, flytter tilbage til egen eller anden bolig i afdelingen 
efter renoveringen, vil dine hårde hvidevarer blive flyttet ud af boligen 
og tilbage efter endt renovering af en flyttemand. Dine hårde hvidevarer 
tager du med dig til genhusningsboligen, såfremt genhusningsboligen 
ikke allerede er udstyret med hårde hvidevarer. I så fald opmagasineres 
dine hårde hvidevarer i genhusningsperioden. 

De nye køkkener består af køkkenelementer i standardmål (60 cm).  Der 
bliver gjort plads til fritstående komfur, opvaskemaskine og køleskab, jf. 
side 15. Hvis du ikke ønsker plads til en opvaskemaskine, etableres der et 
skab i stedet.  

Der bliver tillige gjort plads til vaskemaskine og tørretumbler i bade-
værelserne i de gule huse, jf. side 22.
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Køkkener
De gule huse
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Denne køkkentype findes i følgende boligtype:
Boligtype: Sammenlægningsbolig, A (GSA)

Boligtyper kan ses på oversigtstegning på side 18

Denne køkkentype findes i følgende boligtype: 
Boligtype: Gule huse (G)
Boligtype: Tilgængelighedsbolig (GT)
Boligtype: Sammenlægningsbolig, B (GSB)

Signatur
OPV: Plads for opvaskemaskine
K: Plads for komfur
E: Emhætte
  : Plads for køleskab
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Denne køkkentype findes i følgende boligtype:
Boligtype: Røde huse, Fortvej (RF)

Denne køkkentype findes i følgende boligtype:
Boligtype: Røde huse, Knudbølsvej (RK)

Køkkener

Signatur
OPV: Plads for opvaskemaskine
K: Plads for komfur
E: Emhætte
  : Plads for køleskab

Boligtyper kan ses på oversigtstegning på side 18

De røde huse
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Indretning af køkkener og information 
omkring udbuddet

Nedfældet kogeplade og indbygningsovn
De nye køkkener udføres som udgangspunkt med plads til et fritstående 
komfur på 60 cm. 

Men vi har spurgt de bydende entreprenører, hvad en nedfældet kogeplade 
og indbygningsovn vil koste. Hvis der, indenfor den økonomiske ramme, 
bliver mulighed for at udføre nedfældet kogeplade og indbygningsovn, 
kan det tilvælges af de beboere,  som flytter tilbage til en bolig i afdelingen. 
Vi vil orientere, om det bliver muligt, når vi ved mere.

Såfremt det ikke bliver muligt at tilbyde tilvalget via helhedsplanen, bliver  
følgende 2 scenarier gældende:

Hvis du flytter tilbage i en bolig i afdelingen og allerede har et komfur eller 
nedfældet kogeplade og ovn, som er bredere end 60 cm og som dermed 
ikke kan indpasses i de nye køkkener, vil du blive kompenseret med i alt kr. 
5.000 inkl. moms til indkøb af nyt komfur og ovn.

Hvis du flytter tilbage i en bolig i afdelingen og allerede har en nedfældet 
kogeplade og ovn, som er 60 cm og de dermed kan indpasses i de nye 
køkkener, skal der udføres hultagning i bordplade mv. 
Hultagningen i bordpladen for nedfældningen af kogeplade, skal udføres 
af en autoriseret håndværker og udgiften hertil afholdes af dig, som beboer. 
Hultagningen skal ske efter bestemte mål, som oplyses af afdelingen.  

Køkkener med skuffer
De nye køkkener udføres som udgangspunkt med låger på samtlige skabe, 
dog med skuffer til bestik. Men vi har spurgt de bydende entreprenører, 
hvad et skuffekøkken til alle vil koste.

Hvis der, indenfor den økonomiske ramme, bliver mulighed for at udføre 
skuffekøkkener til alle, vil dette blive udført. Vi vil orientere om det bliver 
muligt, når vi ved mere.

Særlig tilpasning
Hvis du har behov for særlig tilpasning i forbindelse med indretning af 
køkkenet, vil genhusningskonsulenten orientere om dine muligheder for 
at ansøge Rødovre Kommune for hjælp og støtte. 

Individuel råderet
Hvis du har etableret nyt køkken via den individuelle råderet, stopper 
lejetillæg ved udflytning til genhusning og restbeløbet indfries af hel-
hedsplanen. 

Projektindhold røde huse

Udskiftning af El-installationer i de røde huse
Der er i projektet medtaget udskiftning af El-installationer i hele boligen, 
jf. side 16. 

Malerbehandling af vægge i de røde huse
Der er i projetet medtaget maling af samtlige vægge i hele boligen, eksk. 
kælderen. 

Slibning og lakering af gulve i de røde huse
Der er i projektet medtaget afslibning og lakering af gulve i alle rum i 
boligen. 
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Installationer 

Gule huse
 
El–installationer 
Der fortages en totalrenovering af el-installationerne. 

Generelt i stue, soveværelser og entre, vil stikkontakter være jævnt 
fordelt i de respektive rum. I køkkenet kommer der dobbelt stikkontakter 
fordelt over bordpladen, spots under overskabe, samt forberedt med en 
stikkontakt under vask til mulighed for opvaskemaskine. 
I badeværelset opsættes der spots i loft, samt lysarmatur over spejl. 
Desuden vil der være en stikkontakt ved spejl til føntørreren, el-
tandbørsten osv.   

El-tavlen bliver placeret i depotrummet.  
I skuret vil der være lys med en tilhørende afbryder/stikkontakt. På 
havesiden etableres en udendørs stikkontakt på facaden.

VVS
Der etableres komplet nyt varmeanlæg i boligerne.
Radiatorer placeres under vinduerne. I badeværelse og entré installeres 
der gulvvarme. Rør til radiatorer føres under gulv og fræses ind i vægge, 
således at så få rør som muligt vil være synlige. 

Røde huse

El–installationer 
Der fortages en komplet udskiftning af el-installationerne i samtlige rum 
i boligen. 

I køkkenet vil der være dobbelt stikkontakter fordelt over bordpladen, 
spots under overskabe, samt forberedt med en stikkontakt under vask til 
mulighed for opvaskemaskine. 
I badeværelset opsættes der spots i loft, samt spot over spejl. Desuden vil 
der være en stikkontakt ved døren til føntørre, el-tandbørsten osv. 
 
El-tavlen bliver udskiftet til ny med eksisterende placering i kælderen. 

VVS  
Der installeres nye radiatorer i køkken og badeværelse og i type RK også 
i entré. Resterende radiatorer genanvendes, men får ny vandret rørføring 
frem til de lodrette varmerør. Som udgangspunkt genanvendes lodrette 
varmerør i køkkener, men hvor dette ikke er muligt, eller hvor de ikke er 
der i dag, installeres nye. Der installeres desuden nye varmerør i kælder.
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Ventilation

I forbindelse med renoveringen bliver der monteret et ventilationsanlæg 
med indblæsning og udsugning. Udsugning sker fra køkken, badeværelse 
og depotrum. Der indblæses varm lufttilførsel via armaturer i vægge og 
lofter, i de øvrige rum. 

I de gule huse er ventilationsanlægget placeret i et skab i køkkenet eller i 
entreen. I de røde huse placeres ventilationsanlægget i kælderen. 

Anlægget vil sikre indeklimaet i din bolig, ved at forsyne boligerne med 
frisk luft og fjerne uønsket fugt. Dette vil bidrage til, at din bolig også vil 
være sund at bo og opholde sig i fremover.

Et ventilationsanlæg skal leve op til en række krav fra myndighederne side; 
Hvor tit skiftes luften i rummet, hvor meget lyd må det generere m.m. Dit 
nye ventilationsanlæg vil afgive en ny lyd, som for nogen ikke kan høres 
og som for andre kræve nogen tilvænning. Vi kan forsikre om, at de nye 
anlæg overholder de gældende krav, der er til lydniveauer.

Skorstene og brændeovne

I forbindelse med afdelingens vedtagelse af helhedsplanen blev det 
besluttet, at brændeovne ikke kan anvendes fremadrettet efter reno-
veringen. 

Skorstenene skal bevares, da de er en vigtig arkitektonisk del af den 
bevaringsværdige bebyggelse. I de gule huse anvendes skorstenene 
fremadrettet til afkast for ventilationen. 

Skure på din grund

Skure, som er placeret udenfor 3 meters arbejdsområdet, berøres ikke af 
renoveringsprojektet. 

Udestuer og overdækninger

Hvis du, som beboer, har en udestue eller overdækning i dag og du flytter 
tilbage til egen bolig, får du tilbudt en ny udestue eller overdækning i 
forbindelse med helhedsplanen. 
De nye udestuer og overdækninger bliver opført som standard modeller. 
Øvrige beboere, som ønsker en udestue eller overdækning, skal følge 
procedure herfor i råderetskataloget. 

Vinduer og døre

Alle vinduer og døre udføres med malet aluminium yderst og malet træ 
indvendigt og med 3-lags energiglas. 

I entrédørene er der massiv fyldning forneden og hvidt hærdet ikke 
gennemsigtigt sikkerhedsglas foroven. I terrassedørene er der klart sikker-
hedsglas foroven og forneden.

Det faste vindue på 1. salen i karnapperne i de røde huse kan pudses fra 
det oplukkelige vindue.
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De gule rækkehuse
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De gule rækkehuse - Type G

G: Garderobeskab

T: Teknik skab

VM: Vaskemaskine

TT: Tørretumbler

Opv: Opvaskemaskine

Alle mål er i cm.Alle mål er i cm.

Arbejder som udføres i forbindelse med renoveringen:

. Nyt badeværelse og køkken

. Nye gulve med isolering

. Gulvvarme i badeværelse og entré

. Nye døre og vinduer

. Nyt skifertag med isolering

. Ny baldakin/overdækning ved hoveddør

. Nye træfacader med isolering

. Renovering af murede facader, skorsten og sokler

. Nye vand-, varme-, el- og ventilationsinstallationer

. Ventilationskanaler skjules over lofter

. Ventilationsanlæg samles i skab i køkken

. Ny skjult rørføring under gulvene

. Skorstenen anvendes til afkast for ventilationen

. Nye radiatorer

. Nyt depotrum med teknikskab og eltavle

. Nyt skur med lys

. Ny belægning på indgangssiden

. Ny belægning på terrasser

. Internet og antenne stik placeres i stuen

Køleskab 

Komfur

Vask

Plads til Garderobeskabe

Teknik

Radiator

TV, tagnedløb

S

T

Bolig 73,2 m2/ 3v
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Illustration af køkkenet i et moderniseret gult hus Illustration af et moderniseret gult hus set fra stuen 

Illustration af badeværelset i et moderniseret gult hus 

De gule rækkehuse
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G: Garderobeskab

T: Teknik skab

VM: Vaskemaskine

TT: Tørretumbler

Opv: Opvaskemaskine

Køleskab 

Komfur

Vask 

Kørestol venderadius 

Plads til garderobeskabe

Teknik

Radiator

TV, tagnedløb

S

T

Bolig 73,2 m2/ 2v

De gule rækkehuse - Tilgængelighedsboliger, type GT

Arbejder som udføres i forbindelse med renoveringen:

. Nyt badeværelse og køkken

. Nye gulve med isolering

. Gulvvarme i badeværelse og entré

. Nye døre og vinduer

. Nyt skifertag med isolering

. Ny baldakin overdækning ved hoveddør

. Nye træfacader med isolering

. Renovering af murede facader, skorsten og sokler

. Nye vand-, varme-, el- og ventilationsinstallationer

. Ventilationskanaler skjules over lofter

. Ventilationsanlæg samles i skab i køkken

. Ny skjult rørføring under gulvene

. Skorstenen anvendes til afkast for ventilationen

. Nye radiatorer

. Nyt depotrum med teknikskab og eltavle

. Nyt skur med lys

. Ny belægning på indgangssiden med nyt rampeanlæg

. Ny hævet træterrasse

. Internet og antenne stik placeres i stuen Alle mål er i cm.
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Bolig A 122 m2/ 5V  
Bolig B 98 m2/ 4V

De gule rækkehuse - Sammenlagte boliger, type GSA

Bolig A 

G: Garderobeskab

T: Teknik skab

VM: Vaskemaskine

TT: Tørretumbler

Opv: Opvaskemaskine

Køleskab 

Komfur

Vask  

Plads til garderobeskabe

Teknik

Radiator

TV, tagnedløb

S

T

Alle mål er i cm.
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Bolig A 122 m2/ 5V  
Bolig B 98 m2/ 4V

De gule rækkehuse - Sammenlagte boliger, type GSB

Bolig B

G: Garderobeskab

T: Teknik skab

VM: Vaskemaskine

TT: Tørretumbler

Opv: Opvaskemaskine

Køleskab 

Komfur

Vask  

Plads til garderobeskabe

Teknik

Radiator

TV, tagnedløb

S

T

Alle mål er i cm.
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Illustration af den sammenlagte bolig A set fra stuen

Illustration af badeværelset i den sammenlagte bolig A

Illustration af køkkenet i den sammenlagte bolig A

De gule rækkehuse - Sammenlagte boliger



Side 26

Havefacade Indgangsfacade

De gule rækkehuse - Facader
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De røde rækkehuse - Fortvej, type RF
Bolig 90,2 m2

Stueetage

Stueetage 

1. sal 

Arbejder som foretages i forbindelse med 
renoveringen af de røde huse er:

. Nyt badeværelse 

. Nyt køkken

. Nye gulve i køkken og entré

. Nye døre og vinduer

. Nyt tegltag med isolering

. Ny karnap med isolering

. Renovering af murede facader, skorsten og sokler

. Nye vand-, varme-, el- og ventilationsinstallationer i    
  køkken og bad

. Nyt skab med skydelåger på 1. sal (G) 

. Ventilationskanaler skjules over lofter

. Ventilationsanlæg placeres i kælder

. Skorstenen anvendes til afkast for ventilationen

. Ny belægning på terrasser

. Der installeres nye radiatorer i køkken og                     
  badeværelse

. Resterende radiatorer genanvendes med ny   
  vandret rørføring

. Der installeres nye varmerør i kælder

. Eksisterende antenne udtag bibeholdes som idag

. Eltavle placeres i kælder 

G: Garderobeskab

T: Teknik skab

VM: Vaskemaskine

TT: Tørretumbler

Opv: Opvaskemaskine

Køleskab

 
Komfur

Vask  

Plads til Garderobeskabe

Teknik

Radiator

TV, tagnedløb

S

T

Alle mål er i cm.
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Stueetage

Bolig 89 m2

De røde rækkehuse - Knudsbølvej, type RK

1. sal 

Arbejder som foretages i forbindelse med 
renoveringen af de røde huse er:

. Nyt badeværelse 

. Nyt køkken

. Nye gulve i køkken og entré

. Nye døre og vinduer

. Nyt tegltag med isolering

. Ny karnap med isolering

. Renovering af murede facader, skorsten og sokler

. Nye vand-, varme-, el- og ventilationsinstallationer i  
  køkken og bad

. Nyt skab med skydelåger på 1. sal (G)

. Ventilationskanaler skjules over lofter

. Ventilationsanlæg placeres i kælder

. Skorstenen anvendes til afkast for ventilationen

. Ny belægning på terrasser

. Der installeres nye radiatorer i køkken og    
  badeværelse

. Resterende radiatorer genanvendes med ny   
  vandret rørføring

. Der installeres nye varmerør i kælder

. Eksisterende antenne udtag bibeholdes som idag

. Eltavle placeres i kælder

G: Garderobeskab

T: Teknik skab

VM: Vaskemaskine

TT: Tørretumbler

Opv: Opvaskemaskine

Køleskab

 
Komfur

Vask  

Plads til Garderobeskabe

Teknik

Radiator

TV, tagnedløb

S

T

Alle mål er i cm.



Side 29

Havefacade (Fortvej)Indgangsfacade (Fortvej)

Havefacade (Knudbølsvej)Indgangsfacade (Knudbølsvej)

De røde rækkehuse - Facader


