
 
 

                                                                      

ALBERTSLUND 
VEST 

NYHEDSBREV 
VA 6 Maj 2017 

Husk hjemmesiden: www.albertslundvest.dk 

Kære beboere 
Vi er efterhånden midt i tidsforløbet med 
renovering af VA 6, der stadig forventes 
afsluttet i marts-april 2018. Beboerne i 
Koglens Kvarter er begyndt hjemflytning, og i 
Æblets Kvarter er håndværkerne i fuld gang. 
Næste gang er det så beboerne i Vindruens 
Kvarter, der skal genhuses. 

Evalueringsmøde i Kastanjens Kvarter 
Som alle vel efterhånden ved, har beboerne i 
Kastanjens Kvarter både været gennem en 
forlænget genhusningsperiode og på flere 
måder været belastet af at være de første. 

Renoveringen af Kastanjens Kvarter har 
været en lang læreproces for alle involverede 
på både godt og ondt. Beboerne var derfor 
den 9. maj inviteret til at dele deres 
oplevelser med entreprenører, rådgivere og 
BO-VEST ved et evalueringsmøde. 

 
Der blev både talt og lyttet i en god stemning 

En del af beboerne havde oplevet at komme 
hjem til et nyt hus, hvor der både var en del 
fejl og mangler, samtidig med at de 
udvendige arbejder var forsinkede. 
Forklaringen er, at kloakarbejdet, som måtte 
ændres væsentligt undervejs, havde presset 
tidsfristerne for de øvrige arbejder, der 
således ikke havde nået at gøre alt færdig i 
den aftalte kvalitet. 

 
Beboerne blev forsikret om, at ingen bliver 
glemt, og at alle fejl og mangler bliver 
udbedret snarest muligt. 

 
Beboernes oplevelser gjorde indtryk 

Flere beboere oplevede støj fra det nye 
ventilationsanlæg, og det undersøges i 
øjeblikket hvordan dette kan afhjælpes. 
Dette gælder ligeledes for problemer med 
toilettets skyllefunktion. 

Den savnede stang til bruseforhæng kommer 
i øvrigt indenfor de næste 3-4 uger. 

Havelåge og hegn opleves visse steder for 
lave, hvorfor der her forhøjes med et ekstra 
bræt. Erfaringerne omkring dette er nu 
indarbejdet i Koglens Kvarter, hvilket 
naturligvis også bliver tilfældet i de 
kommende kvarterer. 

En række andre oplevelser blev drøftet, bl.a. 
hele hjemflytningsproceduren, og de mange 
indspark er en stor hjælp til at gøre de øvrige 
etaper til en mere smertefri oplevelse. Det har 
allerede haft stor effekt i Koglens Kvarter, så 
derfor: 
 
EN STOR TAK TIL BEBOERNE I 
KASTANJENS KVARTER FRA ALLE OS 
ANDRE! 
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Ændrede parkeringsforhold 
Der gøres en del for at forbedre de noget 
kaotiske parkeringsforhold ved og omkring 
byggepladsen. Fra den 15 maj er 
håndværkerne blevet pålagt at anvende en 
midlertidig parkeringsplads på Grønningen 
udfor Æblets Kvarter. 

Ildebrand på byggepladsen 
Det både lød og så lidt dramatisk ud, da 
brandvæsenet ankom til byggepladsen 
tirsdag den 16. maj. 

 

Under nedbrydningsarbejdet var der gået ild i 
noget tagpap i Æblets Kvarter, men det blev 
hurtig slukket, bl.a. fordi nedbryderen havde 
pulverslukkere med på taget under arbejdet.  
Der skete kun mindre skader, dog måtte der 
åbnes ca. 2 m² tag for at sikre alt var slukket. 
Ingen personer kom til skade. 

Tjek den nye hjemmeside 
Der er lavet helt nyt design på hjemmesiden, 
albertslundvest.dk, hvor du bl.a. altid kan 
finde de seneste nyheder, orientering om 
valgmuligheder og målsatte tegninger af 
boligerne efter renoveringen. 
 
 
 

Husk Fest i Vest den 23. maj! 
Det er på tide med en festlig markering af 
renoveringen og de første flotte resultater. 
Borgmesteren kigger forbi, der holdes taler 
og der bydes på lidt godt til hals og gane i 
Koglens Kvarter den 23. maj fra kl. 10.00. 
Alle beboere fra VA og AB i Albertslund Vest 
er inviteret, så kom og deltag i fejringen og 
hils på nogle af Jeres mange naboer. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedste hilsner 

BYGGEUDVALGET, BO-VEST & ARKITEMA 
ARCHITECTS 
 


