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fra to til tre boliger. Resultatet bliver fremlagt til 
beboernes beslutning her i starten af det nye år. 

Renoveringen af vores i alt 457 gårdhuse er en 
omfattende sag. Det kan du blandt andet se fra 
de dronebilleder, som vi præsenterer her i bladet, 
der også forklarer den overordnede byggeproces.

2017 var et begivenhedsrigt år, både med fest, 
180 dage uden arbejdsulykker og desværre også 
en brand, der heldigvis ikke medførte personska-
der. 

I 2018 har vi stadig fokus på at arbejde, uden at 
der sker personulykker, og vi glæder os til at byde 
de sidste beboere velkommen hjem i Havrens 
Kvarter og dermed afslutte byggesagen i VA 6 
Vest.

God læselyst.

Carsten Bai, projektleder

ET SKELSÆTTENDE 
NYT ÅR

Carsten Bai, projektleder, BO-VEST 

Velkommen til et nyt byggeår i AB og VA 6 Vest. 
Det bliver et år med mange milepæle. Bygge-
sagen i VA 6 afsluttes og starter til gengæld for 
alvor op i AB Vest. 

I AB Vest går mange beboere i øjeblikket og tæn-
ker over, hvornår der mon sker noget, og hvad 
det hele kommer til at koste. Byggesagen i AB 
Vest er i fuld gang – i hvert fald på skrivebordet. 
Når økonomien hænger sammen på den bedst 
mulige måde, vil vi også på området kunne se 
de fysiske beviser – vi er i gang! Det kan du læse 
mere om i artiklen på side 14. 

Indtil nu har der i runde tal været 130 ind- og 
udflytninger i VA 6. Det har været hårdt og fru-
strerende for mange beboere. Alle er glade for at 
flytte hjem igen, hvilket du kan læse mere om i 
artiklen af samme navn. 

Et fokus fra såvel internt som eksternt kommu-
nalt hold har gjort, at vi i øjeblikket undersøger 
muligheden for at ombygge omkring 10 gårdhuse 



De fleste af os kan nok hurtigt blive enige om, at det 
kan være frustrerende at flytte . Frustrationen bliver 
ikke mindre, hvis man ikke selv bestemmer, hvornår 
man skal flytte . Det er hårdt arbejde, især også hvis 
man er gammel og har et handicap . Derudover kan 
det være svært at forstå, at der kan være fejl og mang-
ler i en nyrenoveret bolig . Men Manne og Jesper fra 
driften oplever mest glade beboere .

BO-VEST4

HJEM IGEN

– Jeg oplever, at beboerne er glade for at komme 
hjem til en bolig, der er topmoderne og næsten 
nybygget, hvor der er en verden til forskel i inde-
klimaet. De lugtgener, der tidligere kom fra kæl-
deren, er forsvundet, og der er ikke længere fugt 
på indersiden af vinduerne, men på ydersiden, 
sådan som det bør være, siger Jesper Bengtsson, 
der er førstemand i driften i VA 6 Vest. – Det var 
noget pivutæt, gammelt elementbyggeri, som 
virkelig trængte til en renovering. Men der er 
også ting i forbindelse med flytningen, som vi 
hører kan være irriterende. Ofte skal beboerne 
købe nye tæpper og gardiner, og så kan det være 
svært at forstå, at der er fejl og mangler i et nyt 
hus. Vi kan aldrig nå ned på nul fejl og mangler, 
men efter begyndervanskelighederne i Kastan-
jen synes jeg, at vi nu er på et tåleligt niveau, og 
at det er ret fornuftigt, det som bliver afleveret i 
dag. 

Et eldorado af nyt køkken/alrum
Det er Anne-Marie Høltermand, der bor i Æblets 
Kvarter, og som har boet i VA gennem de sidste 
38 år, enig i. – Det har kun været småting, som vi 
har haft at klage over, og de punkter, synes jeg, er 
blevet taget seriøst, fortæller Anne-Marie. – Selvom 
det har været et hårdt år, er det gået godt, og 
vi har haft god tid til at pakke ned. Vi havde det 
originale køkken fra 1967 og er nu kommet hjem 

til et eldorado af et nyt køkken/alrum og vinduer, 
der er tætte. Vi kan mærke udluftningen er god, 
og her er blevet mere lydisoleret. Vi har samtidig 
været så heldige, at vi kunne skifte til en bolig 
med kort gang.  

Vi får det hele rettet
I runde tal har der indtil nu været 130 ind- og ud-
flytninger i Kastanjen, Koglen, Æblet og Vindruen. 
Willy ´Manne’ Jørgensen, der er ejendomsmester 
i 6 Vest, har været med til en 30-40 af dem. – Om 
torsdagen laver vi mangelgennemgang med 
rådgiver. Beboerne er indkaldt til indflytningssyn 
inden de flytter ind, fortæller Manne. – Alt må 
komme med på mangellisten, så man ikke hæfter 
for det, hvis man flytter. Der er stadig fejl og 
mangler, men det bliver mindre og mindre, og vi 
får dem allesammen rettet. 

Nogle beboere fortæller mig, at de synes, at 
ventetiden har været lang, og nedpakning og 
udpakning er ved at tage livet af de fleste, selvom 
de også har været glade for at få ryddet op, siger 
Manne med et smil. – Beboere, der bor op til 
parkeringspladsen i Æblets Kvarter, har været 
plaget af at være nabo til gruslageret, men alt i alt 
oplever jeg for det meste positive beboere.    
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Hjem til Rugen  
Guri Bache har boet de sidste 22 år i Galgebak-
ken, og hun har kæmpet hårdt for at få en bolig i 
Rugens Kvarter. Her kommer hun til at bo næsten 
dør om dør med sin datter, Susie. – Jeg er blevet 
bange for de trapper, som jeg har i dag, og jeg 
synes, gårdhusene er blevet så dejlige, efter de er 
blevet renoverede. Jeg havde ikke penge til ind-
skuddet, men jeg er så heldig, at jeg fik hjælp af 
min niece fra USA, fordi hun elsker sin moster, og 
hverken kommune eller bank ønskede at hjælpe 
en folkepensionist som mig, fortæller Guri. – Jeg 
har tidligere boet med mine børn i Vindruen, så 
nu føler jeg det næsten, som om jeg kommer 
hjem til Rugen.

Til bunds i udeområderne
– Vi mangler nu de sidste par kvarterer, og så 
glæder jeg mig til, at vi får tid til at få fokus på 
udearealerne, siger Manne. – Under hensyn til 
driftssynspunkter og økonomien i driftsbudget-
tet skal vi sammen med beboerne have besluttet 
os for den nye beplantning. Vi er ved at indhente 
tilbud på udskiftning af skure, vi skal reetablere 
fliser, og de grønne områder og gårdmiljøerne 
skal have en overhaling. Det bliver rigtig godt at 
komme til bunds i det én gang for alle, som så-
dan en renovering giver os mulighed for, slutter 
Manne.

Ejendomsmester Willy 
’Manne’ Jørgensen (t.v.)
og førstemand Jesper 
Bengtsson.

Anne-Marie Høltermand 
og hendes eldorado af et 
nyt køkken.

Køkken i Havrens Kvarter før renovering.

Stue i Vindruens Kvarter efter renovering.



Et ønske om at tilbyde boliger i alle størrelser til alle 
behov gennem livet fører til et positivt nik fra organi-
sations- og afdelingsbestyrelsen i VA og AB . Mulighe-
den for at ombygge omkring 8 gårdhuse fra to til tre 
boliger skal undersøges .

BO-VEST6

MERE FOKUS 
PÅ MINDRE BOLIGER

– Idéen til ombygningen af gårdhusene har sin 
egen kringlede historie, fortæller Peter Føhrby 
Nybom, der er seniorprojektleder hos BO-VEST. 
– Allerede ved projektkonkurrencen i Syd i 2012 
er der en rådgiver, der foreslår at opdele gårdhu-
sene til fx seniorbofællesskaber. Selvom idéen i 
første omgang bliver forkastet, er opdelingen af 
boligerne dog et emne, som der bliver snakket 
videre om, da direktøren i BO-VEST, Ulrik Brock 
Hoffmeyer, mødes med blandt andre kommunal-
direktøren i Albertslund Kommune. Kommunal-
direktøren vil gerne imødekomme en stigende 
efterspørgsel efter mindre boliger. Der er mange 
store almene boliger i kommunen og for få af de 
små. I takt med at man renoverer de 1.500 gård-
huse, stiger huslejen, og man kunne derfor godt 
tænke sig at tilbyde noget nyrenoveret, der blot 
er mindre og dermed billigere. På den måde er 
det stadig muligt at blive boende i området nær 
familie og venner. 

Boliger i flere størrelser 
til samme m2-pris
– De mindre boliger kan måske bruges som 
startboliger, ældreboliger eller en bolig til den 
lille familie, oplyser Peter Føhrby Nybom. 

Boligerne er tænkt som en løsning, hvor to gård-
huse bliver til tre boliger i forskellige størrelser; 
fra ca. 50-75 m2 og med egen have. Indretningen 

af husene er stadig på tegnebordet, hvor den 
generelle rumfordeling, som størrelsen af bade-
værelserne m.m., overvejes.

– Vi har lige fået positivt svar fra Landsbyggefon-
den om støtte til renoveringen, fortæller Peter 
Føhrby Nybom. – I Landsbyggefonden har man 
fokus på, at vi har mange af den samme størrelse 
boliger og man vil gerne støtte op om et varieret 
boligudbud. Med den støtte, vi har fået stillet i 
udsigt, kan vi holde huslejeniveauet i de mindre 
boliger på det samme niveau som i de øvrige 
gårdhuse i 6 Vest, der er 982 kr. pr. m2 efter reno-
veringen, fortæller Peter Føhrby Nybom.

Ingen beslutninger er truffet 
– 6 Vest skal godkende projektet om at ombygge 
8 gårdhuse til 12 mindre boliger den 5. januar 
2018. Godkendes projektet, indhentes der priser, 
og projektet gennemføres. Ombygningen til 
mindre boliger i AB Vest kommer med i udbud-
det som en option, hvor budgettet kommer til at 
fremgå af Skema B til godkendelse hos beboer-
ne. Målet er at ramme den samme husleje pr. m2 
for de små som de store boliger. 
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Boligerne er tænkt som en løsning, hvor to gårdhuse bliver til tre boliger i forskellige størrelser; fra ca. 50-75 m2 og med egen 
have. Indretningen af husene er stadig på tegnebordet, hvor den generelle rumfordeling, som størrelsen af badeværelserne m.m., 
overvejes.



I november 2018 er renoveringen af VA 6 Vest slut. Når man står midt i det hele, kan det være svært at hu-
ske, hvad der er sket, og holde styr på, hvad der skal ske. Som en hjælp til overblikket har du her en tidslinje 
over året der gik, og året der kommer i 6 Vest. 

JANUAR 2017 
Åbent hus i de tre eksem-
pler på renoverede gårdha-
vehuse i Kastanjens Kvarter.

FEBRUAR 2017 
De første beboere vender 
hjem til deres nyrenovere-
de huse i Kastanjens Kvar-
ter.

MAJ 2017
Koglens Kvarter er begyndt at flytte hjem, 
og i Æblets Kvarter er håndværkerne i fuld 
gang. Beboere i Vindruens Kvarter skal gen-
huses.
TIRSDAG DEN 16. MAJ 2017  
Ildebrand på byggepladsen i Æblets Kvar-
ter. Heldigvis kom ingen personer til skade, 
og der skete kun mindre tingsskader.
Hjemmesiden albertslundvest.dk fik helt 
nyt design.
DEN 23. MAJ  
Fest i Vest med besøg fra borgmesteren.

JUNI/JULI 2017 
Der er ved at blive lagt sid-
ste hånd på Koglens Kvar-
ter. Nedbrydningsarbejdet 
i Æblets Kvarter er næsten 
afsluttet. Der er fokus på 
at rette fejl og mangler i 
Kastanjens Kvarter.
Efter sommeren skal be-
boerne i Kløverens Kvarter 
genhuses.
Beboerne efterspørger min-
dre boligstørrelser – en idé, 
der arbejdes videre med.
Byggeprojektet får efter en 
konkurs ny nedbrydnings-
entreprenør.

22. SEPTEMBER 2017
To 15-årige drenge bliver 
pågrebet og sigtet for påsat 
brand i Vindruens Kvarter, 
1D. Der er sket store skader 
på bygningen, men heldig-
vis ingen personskader.

OKTOBER 2017
Beboerne i Æblets Kvarter 
flytter hjem. Nedbrydnin-
gen er i gang i Kløverens 
Kvarter. Renoveringsarbej-
det er i gang i Vindruens 
Kvarter. 
Projektet får ny projektleder 
hos BO-VEST, Carsten Bai.

BO-VEST8

ÅRET DER GIK,    
OG ÅRET DER KOMMER I 6 VEST



NOVEMBER/
DECEMBER 2017 
180 dage uden ulykker for 
byggearbejderne fejres med 
forsamling og pølsevogn.
De første beboere i Rugens 
Kvarter flytter ud.

FEBRUAR 2018
De sidste huse i Rugens 
Kvarter opstartes.
De sidste beboere flytter 
hjem i Vindruens Kvarter.
De første beboere flytter 
hjem i Kløverens Kvarter.

MARTS/APRIL 2018
De første beboere flytter ud 
af Havrens Kvarter.
De sidste beboere flytter 
hjem i Kløverens Kvarter.

MAJ 2018
De sidste beboere flytter ud 
af Havrens Kvarter. 
Alle huse er eller har nu væ-
ret fraflyttet.

AUGUST 2018
De sidste beboere flytter 
hjem i Havrens Kvarter.
De første beboere flytter 
hjem i Hvedens Kvarter.

NOVEMBER 2018
De sidste beboere flytter 
hjem i Havrens Kvarter.

Renoveringen i VA, 6 Vest er 
afsluttet.
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DRONEBILLEDER: 
ET HJEM BLIVER TIL

457 gårdhuse under 
renoveringsforvandling

AB og VA 6 Vest – to boligafdelinger – 
renoveres fra 2016 til 2020. 

Renoveringen er budgetteret til at koste 
464 mio. kr. og udføres med støtte fra 
Landsbyggefonden. 
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Arbejdsgang ved renovering af 
hver bolig:

1. Nedrivning af køkkener, indvendige vægge, bade-
værelser og gulve.

2. Afrensning og ny overfladebehandling af tunge 
facader (gade og gavl). 

3. Nedrivning af lofter,  indvendig sanering af tagkon-
struktion

4.  Nedrivning af installationer; afløb, vand og varme.

5.  Nedrivning af elinstallationer.

6. Nedrivning af letfacade mod gårdhave (ind til 
bærende system).

7. Opbygning af nye terrændæk (beton) og trægulve.

8.  Nye facadeelementer mod gårdhave, sokkelisole-
ring, vinduer og vinduesdøre.
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Arbejdsgang ved renovering af 
hver bolig – fortsat:

9. Ny loftsbeklædning inkl. dampspærre, loftisole-
ring, tagbelægning og nye ovenlysvinduer. 

10.  Nye entréer og indgangspartier.

11. Nye indvendige vægge og overfladebehandling 
på tunge vægge (ved gade og gavl).

12.  Nye afløbs- og vandinstallationer samt udven-
digt teknikskab.

13.  Nye ventilationsanlæg med varmegenvinding 
og nye emhætter.

14.  Nye el-, telefon-, fiber- og antenneinstallationer.

15. Nye køkkener og installering af nye hvidevarer.

16. Installering af nye badeværelser.

17.  Nye havehegn og belægninger i gårdhaver.

SE HELE 

DRONEFILMEN PÅ

ALBERTSLUNDVEST.DK
i januar/februar 2018
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Velkommen hjem

Endelig hjemme efter en omfattende 
renovering, hvor du som beboer har været 
genhuset. 

Den gamle krybekælder er væk, huset frem-
træder helt anderledes med ny, let facade, 
nyt badeværelse og køkken. 

Huset har fået nye vinduer, mere lys ind-
vendigt i boligen, et moderne ventilations-
anlæg med varmegenvinding og helt nye 
vand-, varme- og elinstallationer.

Udover arkitekterne har otte fagentrepriser, 
som nedrivning og miljøsanering, beton og 
kloak, installationer, tømrer, tag, maler, an-
læg samt forsyningsprojekt og byggeplads, 
været med til at skabe dit nye hjem. 

Alt er hjulpet på vej af bestyrelser, bygge-
udvalg og blevet endeligt og demokratisk 
besluttet af beboerne.



Naturligt nok er det disse to spørgsmål, som afde-
lingsbestyrelsen i AB Vest mest hører fra beboerne, 
når det gælder renoveringen af deres gårdhuse . Det 
er også disse to spørgsmål, der - i første omgang - har 
størst betydning for beboerens hverdag og fremtid .

BO-VEST14

skal byggeprojekter i denne her økonomiske 
størrelse ifølge lovgivningen. For hver af de 8 
entrepriser bliver en 4-5 bud fra forskellige en-
treprenører udvalgt til at deltage i den egent-
lige licitation i foråret 2018. Den endelige pris 
fra entreprenøren danner grundlag for det, 
vi kalder Skema B. Herefter kommer balance-
gangen med at få forhåndsbudgettet i form 
af Skema A til at harmonere med det endelige 
tilbud i form af Skema B. Rammer forhånds-
budgettet tilbuddet fra entreprenørerne, kan 
vi gå i gang med at renovere i efteråret 2018. 

– Erfaringerne fra 6 Vest viser dog, at vi allere-
de nu ved, at vi kan forvente, at forhåndsbud-
gettet i Skema A bliver større i det endelige 
budget i Skema B.  Vi er derfor forberedte på, 
at der er en forskel på de to priser. Ved en stor 
forskel betyder det, at vi skal til at forhand-
le med Landsbyggefonden og Albertslund 
Kommune og se, om der er steder, hvor vi kan 
spare. Det kan godt være en tidskrævende 
proces, og det er grunden til, at vi er for tidligt 
i byggesagen, til at vi kan sige noget med 
sikkerhed, fortæller Carsten Bai. 

SPØRGSMÅL FRA BEBOERNE I AB VEST: 
HVORNÅR SKER DER 
NOGET, OG HVAD 
KOSTER DET?

– Vi kan ingenting sige med sikkerhed endnu. 
Hverken om husleje eller hvornår det hele går 
i gang, fortæller John Haugaard Christiansen, 
der er formand for afdelingsbestyrelsen i AB 
Vest. – Det afhænger af elementer, der er uden 
for vores rækkevidde. Fx ved jeg, at man gerne 
vil gå i gang med forsyningsarbejdet mellem 
husene, altså vores vand, varme og el, i marts 
eller april måned. Om datoen holder kommer 
an på, om vi får en hård vinter, og om arbejdet 
i så fald er nødt til at blive udsat. Men vi arbej-
der på højtryk for at besvare alle spørgsmål, 
holde huslejen nede og se, om de gode hånd-
værkere og entreprenører, der i dag arbejder i 
6 Vest, agter at fortsætte i AB Vest.

Møder økonomiske forventninger 
virkeligheden?
– I 2012 godkendte beboerne budgettet for 
byggesagen i form af det, der hedder Skema 
A, fortæller Carsten Bai, der er projektleder på 
byggesagen i BO-VEST. – I øjeblikket forbe-
reder vi materialet, så projektet kan komme 
i EU-udbud her i januar måned 2018. Det 
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Information er vigtig
– I renoveringen af Syd har der været en del 
bump på vejen, fortæller Kirsten Mogensen, 
der er selskabsformand. – Det er aldrig sjovt at 
være prøveklud og få alle børnesygdommene. 
Når det er sagt, er det mit indtryk, at renove-
ringen forløber meget bedre nu. Jeg håber 
derfor, at byggesagen i AB Vest bliver mindre 
problematisk. I hvert fald synes jeg, at det er 
vigtigt med noget byggeinformation, sådan 
at vi kommer nemmest gennem renoverings-
projektet og prøver at være på forkant, siger 
Kirsten Mogensen. 

Forhåndsbudget/
Skema A er godkendt i 2012 

af beboerne i AB Vest og VA Vest. 

Byggesagen skal i 
EU-udbud primo januar 2018.

Udvalgte entreprenører
deltager i licitationen i foråret 

2018.

Ved stor forskel 
mellem forhåndsbudget (Skema A) 

og tilbud fra entreprenører (Skema B)
=

Forhandling med Landsbyggefonden, kommune 
og eventuelle besparelser 
skal findes i byggesagen.

Tilbud fra entreprenører (Skema  B)
rammer forventninger (Skema A)

=
Renovering begynder 

i efteråret 2018. 
Beboere varsles 

3 måneder forinden.

Mål: Foråret 2020. 
Renoveringen af gårdhusene i AB Vest er afsluttet.

Her er vi

Her er der zoomet ind på den begyndende økonomiske fase af byggesagen i AB Vest. Der er længere til målet end vist her, men 
målet er stadig indflytning i foråret 2020.

– Selvom det kan være svært at komme rygter, 
bekymringer osv. i forkøbet, er alle parter i 
byggesagen enige om, at man gerne vil gøre 
sit bedste for at imødekomme de behov, der 
er for information, så godt man overhovedet 
kan. Derfor vil AB Vest fremadrettet få sit eget 
byggemagasin. Renoveringen i 6 Vest er snart 
afsluttet, og renoveringen i AB Vest skal starte 
op. Vi synes derfor, at det er mest relevant 
for beboerne i AB Vest at få sit eget magasin, 
slutter Carsten Bai.



BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf. 8818 0880
Fax 8818 0881
www.bo-vest.dk
bo-vest@bo-vest.dk

SE MERE PÅ

ALBERTSLUNDVEST.DK


