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Kære beboere

Som I tidligere er blevet informeret om, bl.a. via nyhedsbreve fra afde-
lingsbestyrelsen, arbejdes der på planer for renovering af Langhuset. Vi 
vil med dette nyhedsbrev give jer en opdatering på disse planer.

Baggrund
På baggrund af den tilstandsrapport som blev udført i 2017, blev det kon-
stateret, at langhusets afløb/faldstammer og vandinstallationer bør udskif-
tes snart. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen arbejdede man herefter 
hen mod en løsning, som i efteråret 2019 betød, at selskabet nedsatte et 
byggeudvalg med afdelingsbestyrelsen og selskabets formandskab. 

Selskabet besluttede samtidig, at engagere rådgiverfirmaet Wissenberg 
som totalrådgiver med henblik på, at der skal udarbejdes et projektfor-
slag. 

I perioden 2019 og frem til nu har byggeudvalget arbejdet med projektet, 
herunder omfang og løsninger.

Renoveringsprojekt og proces – hvor er vi nu?

På byggeudvalgsmødet d. 21. oktober 2020 blev projektforslaget (Pro-
jektforslaget sætter de endelige rammer for renoveringen) for renovering 
af Langhusets installationer og badeværelser vedtaget. Renoveringen om-
fatter i hovedtræk:

•Nye vandinstallationer 
•Nye afløbsinstallationer 
•Komplet renovering af alle badeværelser 
•Nye varmeinstallationer i badeværelse (samt ombygning i tilstødende 
rum)
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Øvrig afklaring af projektet
På byggeudvalgsmøderne det seneste år har man drøftet løsninger, herunder i hvilket omfang der bliver be-
hov for at genhuse beboerne under renoveringen. Dette er ikke endelig fastlagt endnu.

Prøvebadeværelse i Langhuset. 
I forbindelse med planerne om totalrenovering af Langhusets badeværelser og installationer, bliver der udført 
et prøvebadeværelse i et flyttelejemål.

Hvorfor prøvebadeværelse 
Målet med at udføre et prøvebadeværelse, er at finde det rette proces flow for den kommende renovering, så-
ledes, at man gennem afprøvning af processen kan indarbejde erfaringerne fra prøvebadeværelset ind i selve 
renoveringsprojektet når det skal udbydes til en entreprenør. 
Ved udførelse af prøvebadeværelset bliver der fokuseret på selve processen samt løsninger omkring beboelse 
af boligen, eventuel kortvarig ”genhusning” arbejdsflow, midlertidige løsninger for at bebo boligen i renove-
ringsperioden samt hvilken tidsforbrug der forbundet med udførelsen. 

Den videre proces
Der gives en orientering om projektet på afdelingsmødet den 9. november 2021.

Det forventes pt., at et samlet projektforslag inkl. økonomi kan forelægges beboermødet til godkendelse på 
et møde i foråret 2022.

På vegne af byggeudvalget,
DAB 

Projektleder Lars Henrik Nielsen
   


