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Kære beboere 

Sommeren er over os, og selvom 

renoveringen ikke lukker helt ned i ferien, vil 

der snart være noget mere stille end normalt. 

Status her og nu 

Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd 

på Koglens Kvarter, og nedbrydningsarbejdet 

i Æblets Kvarter er næsten afsluttet, så nu 

startes der i Vindruens Kvarter. Samtidig 

forceres arbejdet med at udbedre de 

konstaterede fejl og mangler i Kastanjens 

Kvarter. 

Beboerne fra Koglens Kvarter er snart alle 

kommet hjem igen efter genhusning, og 

foreløbig ser det ud til, at alle har taget ved 

lære af problemerne i Kastanjens Kvarter. 

Der er væsentlig færre fejl og mangler i de 

senest afleverede boliger, og den samlede 

tidsplan bliver overholdt. 

Den 27. juni afholdes der etapemøde for 

Kløverens Kvarters beboere, der skal 

genhuses efter sommerferien. 

Bag ved kulisserne 

Uanset at renoveringsarbejdet næsten går 

som planlagt, arbejdes der konstant på at 

forbedre eller rette op på forskellige forhold. 

Toiletskyl, der er for lille, ventilationsanlæg, 

der nogle steder støjer for meget og lyset i 

udendørslamperne, der blænder, er alle 

forhold, som undersøges og rettes. 

Det samme gælder varslingsprocedurerne, 

når håndværkerne skal ind i boligerne, efter 

at beboerne er flyttet tilbage. Her har der 

været tilfælde med upræcise tidsangivelser 

og manglende opfølgning, som vi nu forsøger 

at få rettet op på. 

Endvidere sker der løbende opdatering af 

Genhusningsfolderen, efterhånden som 

omstændighederne ændrer sig, og vi i øvrigt 

bliver opmærksomme på evt. manglende 

informationer i den aktuelle udgave. 

 

Nye tanker om boligstørrelser 

I forbindelse med renoveringen er det blevet 

klart, at flere beboere efterspørger lidt mindre 

boliger, end vi kan tilbyde i Vest i dag. Vi 

kigger derfor i øjeblikket på mulighederne for 

at skabe nye, mindre boligtyper ved f.eks. at 

omdanne en bolig til to eller to boliger til tre. 

Foreløbig er det hele kun på tegningsniveau, 

men såfremt det viser sig muligt, også 

økonomisk, vil alle beboere naturligvis blive 

orienteret grundigt om ideerne. 

 

Ny nedbrydningsentreprenør 

Som flere måske har læst om i medierne, er 

vores oprindelige nedbrydningsentreprenør 

gået konkurs. Det lykkedes forholdsvist 

hurtigt at finde en midlertidig løsning med den 

entreprenør, som var næstbilligst ved 

licitationen sidste år. 

Nu har der så været afholdt en ny licitation 

om entreprisen, og vores nye nedbryder 

bliver Nedrivningsfirmaet L.H. Hockerup A/S 

fra Roskilde. Velkommen til! 

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. 

 

De bedste sommerhilsner 

BYGGEUDVALGET, BO-VEST & ARKITEMA 

ARCHITECTS 
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