
Aflastning i selskabslokalet
Byggeudvalget har besluttet, at du som beboer skal have 
mulighed for at gå ned i selskabslokalet og opholde dig der 
i løbet af håndværkernes arbejdsdag mandag til fredag. 
Selskabslokalet åbner derfor mandag til fredag kl. 7, når 
ejendomsdriften møder, og de kommer igen og lukker af 
kl. 14. Der kan være enkelte dage, hvor selskabslokalet er 
udlejet. I de perioder vil det desværre ikke være muligt at 
opholde sig i selskabslokalet. 

Vi håber, at du på den måde samtidig kan få lejlighed til at 
tage din kaffe med ned i lokalet og drikke sammen med en 
nabo, som du måske ikke har set længe på grund af Coro-
na-situationen. De mere praktiske infomationer omkring 
anvendelsen af lokalet, kan du få hos ejendomsdriften. 

Eventuelle spørgsmål
Har du spørgsmål til helhedsplanen er du altid til ejen- 
domskontoret, jf. nedenfor i faktaboksen.

På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, 
Projekleder, DAB Byg & Renovering 

Kære beboere 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om arbejder i boligerne,  
og en ny mulighed for aflastning i dagtimerne.

Håndværkerne er så småt gået i gang med blok 1. Der 
arbejdes både udenfor og indenfor i boligerne. Når ned-
brydningsarbejdet går i gang, må du desværre forvente, at 
der bliver en del støj. Vi forventer, at nedbrydningsarbejdet 
varer ca. 2-3 uger.

Arbejde i boligerne
Vi ved, at det er belastende med støj fra byggearbejdet 
og at det kan være svært at være i sin bolig, når alle rum 
mere eller mindre er pakket ned. Derudover kan det også 
være en stressfaktor, når man ikke ved, hvornår håndvær-
kerne er færdige med arbejdet. 

Der vil være kortere perioder, hvor håndværkerne ikke 
har brug for at arbejde i samtlige rum. De perioder vil du 
så vidt muligt modtage en besked om, så du kan tilpas-
se dagligdagen til dette. Du vil herefter modtage en ny 
3-dages varsling, inden håndværkerne skal ind i rummene 
igen. Når renovering af badeværelset er færdigt, vil du få 
besked om, at du kan tage det i brug igen.

I forbindelse med nedbrydningsarbejdet, både på facader-
ne og når der skal skæres ud til de nye ventilationsrør, vil 
støjniveauet være højt. Støjen forplanter sig i hele kon-
struktionen og vil genere alle i blokken i de perioder ned-
brydningsarbejderne pågår. Vi har desværre ikke nogen 
mulighed for at mindske støjen i de perioder, men  
entreprenøren vil gøre, hvad han kan, for at du er belastet 
så kort tid som muligt. 

KONTAKT: Nanna Aae Christensen, projektleder, DAB Byg og 
Renovering, mail nmc@dabbolig.dk, telefon 77 32 05 08 

HUSKEBOKS
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
kontakte ejendomsmester, Ulf Thorlak 

Om helhedsplanen: Tlf.: 36 30 92 36 – mandag til fredag
kl. 7.30-8.00 og mandag kl. 16.30-17.00
Almindelig beboerservice: Tlf.: 36 30 92 36 – mandag til 
fredag kl. 8.00-8.30 og mandag kl. 16.30-17.00

Mail vedr. helhedsplanen:  
1213helhedsplan@boligafdeling.dk
Mail vedr. alm. beboerservice: 1213@boligafdeling.dk
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