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KÆRE BEBOERE 
Efter så lang tids planlægning er det værd at 
fejre, at det nu snart er den første jul under 
renoveringen! Selvom beboerne i Kastanjens 
og Koglens Kvarter i år må fejre højtiden i 
genhusningsboliger, håber vi meget, at den 
rette julestemning også kommer til Jer: 

NÅR 2016 BLIVER TIL 2017….. 
2016 har været et rigtigt travlt år for alle, der 
på den ene eller anden måde har været 
involveret i renoveringssagen. Entreprenører, 
flyttefolk, Ejendomskontoret og ikke mindst 
de beboere, som er blevet genhuset, har haft 
en heftig tid. Næste år bliver mindst ligeså 
travlt, men for VA kender vi jo nu heldigvis 
betingelserne og økonomien, så det bliver 
forhåbentligt travlt på en rolig måde! 
 
STATUS HER OG NU 
Mens forsyningsprojektet efterhånden er nået 
til Kløverens Kvarter, er renoveringen af de 
første huse i Kastanjens Kvarter ved at gå ind 
i den sidste fase. Og i slutningen af januar 
sker det så: De første beboere vender hjem til 
de renoverede gårdhavehuse. Det må da 
blive en fest! 
Beboerne i Æblets Kvarter bliver de næste, 
der skal genhuses, og de første varslinger om 
flytning vil blive sendt ud før jul. Etapemødet 
med orientering om praktiske forhold, valg og 
tilvalg samt rådgivning for Æblets beboere vil 
blive afholdt i løbet af januar. 

BYGGEPLADSEN I JULEN 
Det er jo en såkaldt ”arbejdsgiverjul” i år, så 
det må forventes, at renoveringsarbejdet 
pågår i hverdagene mellem jul og nytår. Men 
husk venligst at uanset om der er meget eller 
lidt aktivitet, så er der ingen adgang til 
byggepladsen, hverken for børn eller voksne! 

”GLEMTE” TING VED UDFLYTNING…. 
Ved genhusning skal beboerne tømme hus, 
have og skur for ejendele. Desværre har flere 
beboere efterladt både møbler og andet 
løsøre ved flytning, hvilket har medført, at 
Ejendomskontoret i urimelig grad har måttet 
rydde op, før entreprenørerne har kunnet 
komme til. Dette kan ikke fortsætte. 
Fremover skal beboere, der ikke selv tømmer 
lejemålet som aftalt, betale for at få det gjort 
af entreprenøren.  

FACADEFARVE PÅ HUSENE 
Flere har spurgt om, hvem der egentlig 
bestemmer, om huset skal være sort eller 
hvidt……? 
Det gør beboeren selv i forbindelse med, at 
der i øvrigt tages stilling til de forskellige 
tilvalg og tilkøb. Dertil kan oplyses, at det ved 
tilvalg af sort-malerbehandling kun er 
indgangsfacaden inkl. tilhørende gavl, som 
males sort. Gårdhaver og øvrige gavle 
malerbehandles hvide som eksisterende.  

BYGGEKONTORET FLYTTER 
Vores beboerkoordinator Berit Djarling er nu 
rykket ind i Kastanjens Kvarter 6D. Berit kan 
kontaktes på tlf.nr. 88 19 00 55 eller på mail 
bdj@bo-vest.dk for aftale om at se huset, 
stille spørgsmål og få råd og vejledning om 
valg og tilvalg. 

ÅBNE HUSE ARRANGEMENT 
Se venligst invitation på bagsiden. 
 
 
Med ønske om glædelig jul  
og et rigtigt godt nytår til alle 

 BYGGEUDVALGET, BO-VEST & 
ARKITEMA ARCHITECTS 
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INVITATION TIL TRE ÅBNE HUSE 
DEN 24. JANUAR KL. 16.00 – 18.00 

Der er mulighed for at se 3 forskellige, nyrenoverede gårdhavehuse: 

Kastanjens Kvarter 2B (A-type, med lille værelse bevaret) 
Kastanjens Kvarter 4A (B-type, med mindre entre) 
Kastanjens Kvarter 4C (B-type, grundprojekt) 

Der vil være tydelige skilte ved husene, ligesom der vil være repræsentanter 
fra rådgiverne og fra BO-VEST til at vejlede og svare på spørgsmål. Vel mødt! 

 


