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KÆRE BEBOERE 
Så er sommerferien vist forbi for de fleste! 
Det er den helt sikkert for vores 
entreprenører, der nu er godt i gang med 
referencehuset i Kastanjens Kvarter 6D, og 
som i løbet af de næste uger starter 
nedrivningsarbejderne i resten af kvarteret. 

 

GODKENDELSER…… 
Efter afdelingsmødet i maj, hvor beboerne 
med stort flertal godkendte den fremtidige 
husleje, er økonomien ligeledes blevet 
godkendt i VA’s organisationsbestyrelse, i 
Kommunalbestyrelsen og til sidst den 29. juni 
i Landsbyggefonden. 
Nu mangler vi blot godkendelse af en 
finansieringsmodel for råderetstilvalg, hvorfor 
der vil blive afholdt et ekstraordinært 
afdelingsmøde i VA6 snarest, så dette også 
kan komme på plads. Der fremsendes 
naturligvis særskilt indkaldelse til mødet. 

KVARTERSMØDER 
Der blev afholdt to kvartersmøder med 
beboerne i Kastanjens Kvarter i maj og juni, 
da flere forhold ikke var afklaret til det første 
møde. Fremover vil der således blive afholdt 
et kvartersmøde pr. etape, og næste møde 
bliver for beboerne i Koglens Kvarter den 8. 
september. På mødet informeres om 
renoveringens indhold, genhusning og ikke 
mindst om valg- og tilkøbsmuligheder og den 

tilknyttede økonomi. Beboerne får ved mødet 
også mulighed for at få individuel rådgivning 
om indretning, flytning og andet, da såvel 
rådgivere, beboerkoordinator og flyttefirma er 
til stede. 

ÅBENT HUS DEN 13. OKTOBER 
Da vi nu endelig er kommet i gang, er der 
sikkert mange beboere, der er interesseret i 
at se hvad der rent faktisk sker i husene. Der 
afholdes derfor et arrangement torsdag den 
13. oktober i Kastanjens Kvarter, hvor vi både 
kan opleve nedbrydning og begyndende 
opbygning. Invitation med nærmere 
beskrivelse om dagen fremsendes senere. 

INFORMATION, SPØRGSMÅL OG SVAR 
Flere beboere har udtrykt forvirring over, at 
der findes forskellige hjemmesider og andet, 
der skriver om renoveringen. Det skal derfor 
understreges, at søger man viden om 
projektet, så hedder hjemmesiden altså 
albertslundvest.dk Såfremt der stadig er 
ubesvarede spørgsmål, er det vores egen 
beboerkoordinator Berit Djarling, der skal 
tages kontakt til. Berit har tlf.nr. 88 19 00 55 
og email bdj@bo-vest.dk 
Ved ønske om evt. intern flytning, skal der 
rettes skriftlig henvendelse til Udlejningen i 
Bo-Vest med anmodning om at komme på 
den interne venteliste. Det koster efter 
reglerne et mindre gebyr, når man er oprettet 
som aktivt søgende. 
Det skal afslutningsvis nævnes, at vores nye 
byggemagasin, BYGGEINFO VEST, der går 
lidt mere i dybden med forskellige aspekter af 
renoveringen, udkommer i september. 

Med venlig hilsen 

BYGGEUDVALGET, BO-VEST & ARKITEMA 
ARCHITECTS 
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Der viste sig skeletter bag skabene……. 
 

 
Byggepladsen for første del er nu etableret 

 
Hoveddøren fjernes, klargøring til teknikskab 

 
Vinduesfacaden er væk, midlertidig afdækning 

 
Kloak udføres, klargøring til isolering og dæk 
 


