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KÆRE BEBOERE 
Renoveringen kører for fuld fart i Kastanjens 
Kvarter, og nu varer det ikke længe, førend vi 
kan opleve et færdigt renoveret gårdhavehus. 

ÅBENT HUS 27. OKTOBER 
Selvom det går stærkt, har det været 
nødvendigt at udsætte det første åbent hus 
arrangement fra den 13. til den 27. oktober. 
Her er det muligt for alle beboere at se og 
røre ved Kastanjens Kvarter 6D, som er 
blevet anvendt til referencehus for hele 
renoveringen. Der vil blive udsendt 
invitationer til alle, men sæt allerede nu et 
kryds i kalenderen ved den 27. oktober, hvor 
vi mødes på parkeringspladsen ved 
Kastanjens Kvarter fra kl. 17.00 – 19.00. 

TIDSPLANEN HOLDER….. 
Uanset at åbent hus arrangementet måtte 
udskydes, ser det rigtigt fornuftigt ud i forhold 
til tidsplanen, hvor vi faktisk er lidt foran i 
øjeblikket. Og da både håndværkere og 
rådgivere har fået meget ud af arbejdet med 
referencehuset, tror vi alle at renoveringen 
bliver gennemført til tiden. 
Da vi samtidigt har kunnet råde over lidt flere 
genhusningsboliger end forventet, har 
beboerne i Koglens Kvarter haft mulighed for 
at flytte i genhusningsbolig lidt tidligere end 
forudsat, hvilket mange har benyttet sig af. 
Kvartersmødet i Koglens Kvarter blev i øvrigt 
afholdt den 8. september med stor og aktiv 
deltagelse. 

GODKENDELSER…… 
Ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 22. 
september, godkendte beboerne i VA6 
finansieringsmodellen for råderetstilvalg, 
hvilket herefter formelt skal godkendes i 
Kommunalbestyrelsen ved det 
førstkommende møde. 

SKIMMELSVAMP…… 
Som forventet er der blevet fundet 
skimmelsvamp i tagkonstruktionerne i 
Kastanjens Kvarter, hvilket der naturligvis 
bliver taget forsvarlig hånd om som aftalt. 

KABELTV OG INTERNETFORBINDELSE 
Flere beboere har spurgt til kabeltv og 
internetforbindelse i f.m. genhusning: 
Kabeltv er med stor programpakke fra 
Yousee i alle genhusningsboliger. Internet i 
Robinielunden er en 30/30 forbindelse, mens 
der i gårdhavehusene er 10/10, begge fra 
Dansk Kabeltv. Leverandør af det hele er 
Antenneforeningen af 1986. 
Disse abonnementer betales af byggesagen. 
Har du som beboer andre ønsker til tv og 
internetforbindelser i genhusningsboligen, 
skal du selv sørge for etablering og betaling. 

MØDE MED ENTREPRENØRERNE 
Den 14. september mødtes vi med de 
repræsentanter fra de forskellige 
entreprenører, som styrer arbejdet på 
pladsen. Det blev en rigtig god dag, hvor vi 
især drøftede, hvordan renoveringen kunne 
blive en succes for alle, ikke mindst for 
beboerne. I byggemagasinet, BYGGEINFO 
VEST, der udkommer meget snart, fortælles 
der mere om dagen 

TJEK HJEMMESIDEN 
Husk at kigge forbi vores hjemmeside, 
albertslundvest.dk, hvor du bl.a. kan finde 
de seneste nyheder og målsatte tegninger af 
gårdhavehusene efter renoveringen. 
 
Med venlig hilsen 

BYGGEUDVALGET, BO-VEST & ARKITEMA 
ARCHITECTS 



 
 

                                                                      

ALBERTSLUND 
VEST 

KORT NYT 
OM RENOVERINGEN 

 
 
 
 

 Kvartersmøde for 
Koglens Kvarter 

 Så går det løs på 
byggepladsen… 

Opstartsmøde med Bo-Vest, 
byggeudvalget, rådgivere og 
entreprenører   HUSK, alt skal flyttes! 


