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Kære beboere i AB Vest
Renoveringen af gårdhusene i Albertslund
Vest har efterhånden været fysisk i gang i 10
måneder.
Næsten alle nyheder og informationer på
hjemmesiden, i nyhedsbreve og det nye
Bygge Info Vest handler om, hvad der sker i
de igangværende ombygninger i VA lige nu.
Men det betyder naturligvis ikke, at der ikke
arbejdes videre med planerne for renovering
af gårdhavehusene i AB!
Byggeudvalget er i arbejdstøjet!
Under hele planlægningsperioden har det
fælles byggeudvalg for VA og AB arbejdet
sammen med rådgiverne for at få lavet det
bedst mulige projekt for beboerne.
Siden renoveringen startede i Kastanjens
Kvarter, har byggeudvalgets arbejde været
præget af praktiske byggespørgsmål for VA.
Derfor er vi nu begyndt at holde selvstændige
byggeudvalgsmøder for AB, hvor det mere
drejer sig om planlægning og om at lære af
erfaringerne fra den igangværende
renovering i VA.
Udgangspunktet er det samme
Som tilfældet er med VA, er det resultaterne
af temagruppernes arbejde i 2014, der
danner grundlaget for det nuværende
arbejde. Vi er selvfølgelig blevet klogere i
forhold til, hvad der kan lade sig gøre teknisk
og økonomisk, ligesom der er forskelle
mellem AB og VA, som skal indbygges i
projektet, f.eks. ejerskab til de hårde
hvidevarer. Og så skal vi også have
gennemført en ny udbudsrunde, når vi skal
have fundet de entreprenører, som skal
renovere husene.
Stor interesse og lidt utålmodighed
Vi oplever dagligt en stor interesse for
renoveringsprojektet, og rigtig mange
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beboere fra AB har deltaget i de forskellige
åbne hus-arrangementer, som har været
afholdt i Kastanjens Kvarter. Så det er helt
naturligt, at flere beboere efterhånden godt
kunne tænke sig at komme i gang og få det
overstået.
Hvornår sker der så noget !!!
Det første fysiske arbejde, som gennemføres
i AB, er fornyelse af forsyningsledningerne på
parkeringspladserne og mellem husene.
Dette betyder bl.a., at carportene skal
nedtages, hvilket sker i foråret 2018,
hvorefter gravearbejdet begynder.
Renovering af boligerne starter i Hvedens
Kvarter i begyndelsen 2019, og de første
beboere vil derfor blive genhuset i slutningen
af 2018. Hele renoveringen forventes afsluttet
i Marguerittens Kvarter medio 2020.
Beboermøde efter sommer
Vi er som nævnt godt i gang med
planlægning af renoveringen, og det vil vi
gerne have lov til at fortælle om ved et
beboermøde i løbet af september eller
oktober. Invitation udsendes i god tid til alle.
Fest i Vest er bedst!
Det blev en dejlig dag med masser af sol og
borgmesterbesøg, da rigtig mange beboere
fra både VA og AB var samlet for at fejre, at
vi tidsmæssigt er kommet halvvejs gennem
renoveringen af VA 6 Vest. Sådan en tirsdag
formiddag er det nu slet ikke så dårligt med
både fine taler og lidt god nabosnak!
Vi har samlet lidt billeder fra dagen på
bagsiden af dette nyhedsbrev.
Venlig hilsen
BYGGEUDVALGET, BO-VEST & ARKITEMA
ARCHITECTS
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