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Islevvænge Helhedsplan

Dagsorden

• Præsentation af organisation
• Tidsplan og renoveringen
• Genhusning
• Flytning og opbevaring
• Beboerkoordinator
• Tilbageflytning
• Beboervalg

• Når du har spørgsmål undervejs i processen.



Præsentation

Præsentation af renoveringssagens organisation 

samt repræsentant fra jeres byggeudvalg:

• Byggeudvalgsrepræsentant(er)

• Hovedentreprenør

• Flytteentreprenør

• Beboerkoordinator

• Genhusningskonsulent

• Rådgiver/byggeleder

• DAB, projektleder
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Midlertidig genhusning
• Varsling og tildeling

• Lejekontrakt

• Husleje/forbrug/indskud

• Postnord 

• Egen genhusning



• Tilbud

• Husleje

• Indskud

• Melde flytning

Permanent genhusning



Genhusning

• Genhusningspjece

• Flyttehjælp

• Bytning



Flytning med flyttefirma JONAS A/S 

1) JONAS A/S kontakter beboeren og aftaler besigtigelse, samt hvis 
muligt levering af flyttekasser og flyttedato.

2) Besigtigelse: besøg i egen bolig af en konsulent fra JONAS A/S. 
Vi vurderer det nødvendige antal kasser mm., og besvarer 
spørgsmål angående din flytning. 

3) Flyttekasser, pakkepapir og etiketter leveres af én omgang på 
den aftalte dag indenfor et 3-timers interval.

4) Flyttedag: flyttebil inkl. det nødvendige mandskab. Nedbæring og 
løs placering efter beboerens ønsker.

5) Indenfor 4 uger efter endt flytning, skal beboeren ringe til JONAS 
A/S på tlf. 36 300 222, og bestille afhentning af flyttekasser. 



Pakkevejledning: JONAS A/S flyttefirma
1) Korrekt samling af flyttekasser (se vejledning på kasser).

2) Pak ikke kasserne for tungt (Max 20 kg) Tunge ting i bunden og 
lette ting øverst. Pak kasserne helt op til kanten, så de ikke falder 
sammen. Alt pakkes som udgangspunkt i kasser, som lukkes.

3) Brandfarlige, eksplosive, ætsende ting må ikke pakkes i kasser.

4) Kolonialvarer pakkes i plastposer inden de pakkes i kasserne 

5) Alle planter sættes i kasser, der lukkes så vidt muligt. 

6) JONAS A/S sørger ikke for at alle møbler er demonteret og 
elektriske artikler afmonteret, hvor det er nødvendigt. Medmindre 
andet er aftalt. JONAS A/S står for afmontering af komfur og køle
-frys. 

 



Vaskemaskiner, opvaskere og tørretumblere
Vi afmonterer alle disse enheder ved fraflytningen, og monterer 
dem igen, til eksisterende lovlige installationer – uden 
omkostning for jer.

Er der ikke en installation i tilflytningsboligen, kan enhederne 
opmagasineres i genhusningsperioden.



Forsikring

• Flyttefirmaet har forsikring, der dækker deres skader 
på indbo under flytningen

• Indbo på midlertidig adresse og/eller indbo i 
opbevaring dækkes af egen indboforsikring

• HUSK at give jeres indboforsikring besked

• Har I ingen indboforsikring, så bør I få det



Beboerkoordinator og tilbageflytning

Beboerkoordinator hjælper og støtter jer beboere i at 
svare på spørgsmål omkring jeres 

udflytning og tilbageflytning m.m.

Det er jeres Ejendomsleder Jesper Hakon som pt. er 
beboerkoordinator – Telefon 20 52 43 32



Beboervalg

For jer som vælger at flytte tilbage til jeres egen bolig i 
Islevvænge efter endt renovering, vil der være mulighed for 
at vælge farver i badeværelset og køkkenet. 

Der er derfor udarbejdet et BEBOERVALGSKATALOG som 
angiver og illustrerer hvilke valgmuligheder der er.

I kataloget er angivet hvornår der skal meldes tilbage samt 
hvor.

HVOR KAN JEG SE VALGMULIGHEDERNE?
Der er lavet en udstilling af de farver m.m. som du kan 
vælge imellem. 
Udstillingen er i pavillon ved byggepladsen.
Åbningstid vil være angivet i beboerkataloget



Husk!

4 meter rydningszone

Tøm jeres skure helt

Alt hvad i efterlader er uden risiko for 
andre end jer selv

Der er IKKE adgang til eget hus eller 
have under genhusningsperiode – det er 
byggeplads!



Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål undervejs hvor går 
jeg så hen i dagtimerne kl. 8-15?

Beboerkoordinator Jesper Hakon
Telefon 20 52 43 32

eller mail
2314kontor@boligafdeling.dk

Genhusningskonsulent Mette Dyhr
77 32 00 45 el. mda@dabbolig.dk


