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Kære beboere

Prøvebadeværelset.
Prøvebadeværelser er trods 
corona udfordringerne i okt. 
– dec. 2021 langt om længe 
blevet færdigt, og har givet 
mange erfaringer som kan 
indarbejdes og anvendes i 
den kommende projektering, 
hertil har prøvebadeværelset 
også givet en klart billede af 
hvorledes proces og tidsplan 
skal indarbejdes i projektet.

Prøvebadeværelset vil frem-
adrettet og under den videre 
proces i projektet, skulle an-
vendes som showroom/refe-
rencebadeværelse hvor bebo-
erne kan få adgang til at se 
hvordan det nye badeværelse 
ser ud. 
Beboerorientering for hvornår 
prøvebadeværelset vil være 
tilgængeligt udsendes sær-
skilt. (Der sigtes mod at åbne 
op for besigtigelse af prøve-
badeværelset efter sommer-
ferien, nærmere information 
udsendes op til åbningen.) se 
eksisterende og det nye ba-
deværelse på bagsiden.

Renoveringen omfatter 
stadig i hovedtræk følgen-
de arbejder i Langhuset

• Nye vandinstallationer 
• Nye afløbsinstallationer 
• Komplet renovering af alle 

badeværelser 
• Nye varmeinstallationer i 

badeværelse (samt om-
bygning i tilstødende rum)

Historik
Siden 2016 har afdelingen og 
tilknyttede rådgivere løbende 
holdt øje med bygningen og 
seneste tilstandsrapport fra 
2017 udarbejdet af AI Arki-

tekter og Ingeniører som slår 
fast, at vand og afløbsinstal-
lationerne er udtjente og bør 
udskiftes indenfor 5 år.

Yderligere undersøgelser af 
installationerne og føringsve-
jene viser, at en udskiftning 
af vand- og afløbsinstallatio-
ner i Langhuset vil kræve en 
gennemgribende renovering 
af badeværelserne hvor in-
stallationerne i dag er place-
ret meget uhensigtsmæssigt 
midt i brusenichen.

Der er også undersøgt om det 
var teknisk muligt at udskifte 
eller bevare nuværende gulv-
afløb uden at skifte gulvbe-
lægning, hvilket ikke er mu-
ligt.

Procesplan for totalreno-
vering af Langhusets ba-
deværelser 
I forlængelse af færdiggørelse 
af prøvebadeværelset arbej-
des der på nuværende tids-
punkt på, at præsenterer det 
fremtidige renoveringsprojekt 
for en godkendelse på et eks-
traordinært afdelingsmøde. 
Se procesplan på bagsiden

Processen frem til det eks-
traordinære afdelingsmø-
de
Maj 2022: Ultimo maj 2022 
udsendes nærværende ny-
hedsbrev hvori der informeres 
omkring den videre proces ef-
ter færdiggørelse af prøveba-
deværelset.

August 2022: Medio august 
2022 afholdes beboeroriente-
ringsmøde omkring det kom-
mende renoveringsprojekt, 
der vil blive orienterede om 
nødvendig udskiftning af in-
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stallationer og badeværelser, herunder proces og økonomi.

August 2022: Medio august og umiddelbart efter beboerorienteringsmødet udsendes der en 
Temaavis hvor historik, behov, løsninger, processer og økonomi detaljeres yderligere, hertil 
samles der op på spørgsmål/svar og orientering fra beboerorienteringsmødet.

September 2022: Primo/start september 2022 udsendes indkaldelse og præsentationsmate-
riale til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om projektets finansiering og 
igangsætning.

September 2022: Ultimo september 2022 afholdes der ekstraordinært afdelingsmøde,  hvor 
projektet sættes til endelig afstemning.

På vegne af byggeudvalget,
DAB 

Projektleder Lars Henrik Nielsen
   


