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Kære beboer.
Som bekendt er der nu fuld fart på 
arbejdet med den store renovering. 
Projektet, der blev præsenteret i slut-
ningen af 2012 og som I alle sikkert har 
hørt en masse om, om ikke andet så i 
Byggeavisen, der udkom i oktober. 

Rådgiverne arbejder efter en maget stram 
tidsplan. Ifølge denne plan skal arbejdet 
kunne igangsættes til april 2014! Så der 
er travlt, for alt hvad rådgiverne forslår, 
skal naturligvis godkendes i Byggeud-
valget, som består af repræsentanter fra 
afdelingsbestyrelsen, ejendomslederen og 
ansatte i KAB og fra rådgiverholdet.

Det mest omfattende arbejde, der 
skal udføres, bliver renovering af 
badeværelser i både rækkehuse og 
etageboliger. Mest omfattende i 
rækkehusene, hvor der skal ske en 
totalrenovering. D.v.s. al indmad i de 

gamle badeværelser fjernes og der 
monteres helt nye elementer med 
fliser og klinker ol.

I etage-lejlighederne repareres efter 
istandsættelsen i 1997/98.

Byggeudvalget har besluttet at bygge 
en model af det mest almindelige, nye 
badeværelse i rækkehusene. Denne 
model opføres i øjeblikket i afdelingens 
fælleslokale i Bymuren 110. Her bygges 
også en model af det nye gulv i de 
renoverede badeværelser i etagelejlig-
hederne.

Opgangene og indgangspartierne i 
Bymuren skal også renoveres og for-
skønnes. Her skal være mere lyst og 
pænt, og hvordan det kommer til at se 
ud, vil man også kunne se ”i virkelig-
heden”.

Opgangene i Bymuren 22 og 58 bygges 
også om nu og det varer ikke længe før 
alle kan komme forbi og se hvor fint det 
kan blive.

Alle der involveret i projektet, glæder 
sig til at der nu for alvor sker noget! 
Og vi glæder os til det nye år, hvor 
håndværkerne for alvor skal føre alle 
de gode ideer ud i livet. Det vil I alle 

høre meget mere om, når vi kommer 
nærmere dagen hvor arbejdet begynder.

Nu skal vi alle snart nyde julefreden og 
fejre et festligt nytår.

Byggeudvalget ønsker alle beboere en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Et af de store projekter i renoverings-
projektet, er at ombygge indgangs-
partierne, så de bliver pænere, lysere 
og mere trygge.

Fælles for indgangspartierne er at 
væggene beklædes med lyse, robuste 
plader, nogle i markante farver. Lofterne 
isoleres og beklædes med hullede stål-
plader. Der sættes nye postkasser og 
opslagstavler op – også i flotte farver. 

Hvor der er plankeværker ved indgang-
ene, monteres også en plade med 
husnummer og samme farve som går 
igen i indgange og opgange.

Der sættes ny energibesparende 
belysning op både udvendigt og ind-
vendigt, så der kan sikres størst mulig 
tryghed både foran og inde i indgange 
og opgange.

Eksempler på de nye indgange kan 
efter nytår ses i BYMUREN 22 og 
BYMUREN 58.  

Farverne på de viste eksempler kan 
varieres.
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Paul Børling, 
Beboerkoordinator tilknyttes udvalget 
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pb@borling.dk - tlf. 5059 1151

BYGGEUDVALG

NYT BADEVÆRELSE

Til at styre hele den store og komplicerede byggesag – fra projekt til færdigt arbejde 
– er etableret et byggeudvalg. I dette udvalg, som altså er renoveringssagens øverste 
myndighed, sidder:

Indretning af et nyt badeværelse er en 
større omgang. Og både boligorganisa-
tion og den enkelte beboer er naturligvis 
meget interesseret i at resultatet bliver 
smukt og funktionelt.

Byggeudvalget har derfor – efter i flere 
omgange at have diskuteret hvordan de 
nye badeværelser skal se ud – besluttet 
at give alle beboere mulighed for selv at 
se resultatet.

Der opbygges derfor en model af det 
mest almindelige badeværelse som det 
kommer til at se ud i rækkehusene.  
Modellen bygges i fælleslokalet i 
Bymuren 110. 

Men det er ikke kun i rækkehusene 
der bygges om i badeværelserne. Alle 
badeværelser i etageboligerne skal 
have nyt gulv, da det eksisterende 
snart ikke kan holde længere.

Et eksempel på hvordan det nye gulv 
kommer til at se ud vises også i fælles-
lokalet Bymuren 110.

Der vil være adgang til at se bade-
værelses-eksemplerne efter nytår i 
BYMUREN 110, stuen.

Nærmere information om åbningstid 
følger.


