
NYT  OM  HELHEDSPLANEN
L i l l ebyens  r enove r ing

Håndværkerne er rykket ind
Håndværkerne er nu endelig rykket ind i Lillebyen.

Saneringen af de første badeværelser er i fuld gang. 

Renoveringen af Lillebyen er i gang.

Etableringen af byggepladsen er

forløbet efter planen. 

 

De første badeværelser er blevet revet

ned. De er nu ved at blive saneret. Du

bliver varslet skriftligt inden

håndværkerne når til dit hus. Hold

derfor øje med postkassen, så du er klar,

når det bliver din tur. 

 

Mens dit badeværelse bliver  renoveret,

skal du selv finde et andet sted i din

bolig, hvor din vaskemaskine kan stå.

 

Ændringer i badeværelset

Lillebyens beboere kan nu vælge

mellem en almindelig væg eller en 

glasvæg i klart glas, som afskærmning i

badeværelset.

 

Glasvæggen i frosted glas er fortsat et

tilvalg. Hvis du ønsker en væg i frosted

glas, skal du selv bestille den og betale

den ekstra udgift. 

 

Byggeudvalget har besluttet, at

indretning af badeværelser i de

handicapvenlige boliger ændres, så de

bliver som Lillebyens øvrige

badeværelser. 

 

Nye emhætter

Der monteres en ny emhætte med

spjæld i alle boliger. Emhætten passer

sammen med den nye ventilation.
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Du har måske set en drone flyve rundt over Lillebyen? Dronerne bliver

brugt til at skabe et overblik over Lillebyens udearealer. Overblikket

bliver brugt til at planlægge, hvad der skal demonteres og retableres i

haverne i forbindelse med renoveringen. 

Droner over Lillebyen
Flere har set droner flyve over Lillebyen. Dronerne

bliver brugt til at planlægge renoveringen af

Lillebyens udearealer. 

Se dine nye fliser med egne øjne
Du har mulighed for at gøre en række tilvalg, når dit badeværelse skal

renoveres. Se på mulighederne hos Thomas i skurvognen. 

Du kan se de forskellige muligheder og materialer

hos beboerkoordinator Thomas T. Langeland i

skurvognen på hjørnet ved Toskiftervej. 

Hvor finder du information om renoveringen?
Du kan finde mere information om renoveringen af Lillebyen på bo-vest.dk/renovering-lillebyen. Her

finder du nyheder om renoveringen, svar på de mest stillede spørgsmål og kontaktoplysninger.

 

Du vil også  løbende modtage nyhedsbreve som dette i din postkasse. 

 

Der vil  desuden blive opsat infotavler: Én ved beboerhuset og én ved skurbyen. 

 

Afdelingsbestyrelsen har udnævnt Jan Gold og Karsten Schultz som beboerkoordinatorer og

kontaktpersoner i byggesagen. Du kan kontakte dem på helhedsplan@lillebyen.dk, hvis du har

spørgsmål til byggesagen.

 

Hvis du har spørgsmål til tilvalg, kan du kontakte beboerkoordinator Thomas T. Langeland.

Han sidder på første sal i skurvognen på hjørnet ved Toskiftervej. Du kan også fange Thomas på telefon

31 16 32 84  eller mail: ttl@ole-jepsen.dk.

Der lander et nyt tilvalgskatalog med 3D-tegninger

i Lillebyens postkasser i den nærmeste fremtid. Her

kan du se, hvilke løsninger du kan vælge at få på

dit badeværelse.

 


