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30. juni 2020

Orientering om midlertidige badekabiner
I forbindelse med planlægningen af den kommende byggeplads er vi
udfordret med pladsforholdene på jeres fælles udearealer og samtidig er
Covid-19 rykket ind i vores hverdag.
Vi har derfor undersøgt en mulighed, som både vil minimere inddragelsen af
parkeringspladser og samtidig give jer en mere optimal løsning for et
midlertidigt badeværelse i jeres egen bolig, hvor I ikke er nødsaget til at dele
badeværelsesforhold med andre i bebyggelsen.
Udgangspunktet i projektet var opsætning af toilet-/badevogne, som
beboerne skulle deles om og samtidig ville hver beboer få et tørkloset.
Begge dele er meget dyre og ressourcekrævende, idet der skal udføres
regelmæssig rengøring og tømning flere gange om ugen. Badevognene vil
derudover optage rigtig meget plads på parkeringspladserne.
Rådgiver har derfor foreslået BO-VEST og byggeudvalget en løsning med
en badeværelseskabine, som bliver monteret i hver enkelt bolig. Denne
løsning er både billigere og pladsbesparende på udearealerne og samtidig
vil I beholde jeres privatliv med kabine i eget hjem.
Af fordele kan nævnes:
• I undgår at skulle gå ned i alt slags vejr til
badevognene
• I undgår et tørkloset, som skal tømmes
næsten dagligt
• Badværelseskabinen er mere
”’Coronavenlig”.
For at I kan se løsningen i fuld skala vil
leverandøren opsætte en prøvekabine.
Denne bliver placeret i den aflukkede terrasse
ved fælleshuset og kan besigtiges:
I perioden 2. juli til 14. august 2020.
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CUBILOO badkabine er en fuldt udstyret toilet- og badkabine som opstilles og
tilsluttes i boligen på de eksisterende installationer af autoriseret VVSinstallatører.
Badeværelseskabinen bliver opsat og monteret færdig på få timer. Den leveres
naturligvis rengjort før opsætning i boligen og placeres på et vandtæt
underlag/måtte, som skal sikre mod eventuelle vandskader.
Badeværelseskabinen kræver en plads på 110x160 cm i gulvareal og 215 cm i
højden. De indvendige mål er ca. 100x120 cm og 215 cm i højden.

I er selv med til at bestemme, hvor badeværelseskabinen skal stå i jeres
bolig i samarbejde med byggeledelsen, men det kan dog blive nødvendigt at
flytte noget af jeres inventar for at skabe plads til kabinen. I vil derfor få
mulighed for, at få dette opbevaret i en opvarmet container og vi skal nok
hjælpe jer med flytningen heraf.

Det er byggeudvalget, som, på baggrund af rådgivning og indstilling fra BOVEST og totalrådgiveren, tager den endelige beslutning om, hvorvidt disse
badkabiner skal anvendes under badeværelsesrenoveringen.
Byggeudvalget vil derfor meget gerne have jeres tilbagemelding på, hvad I
tænker om løsningen.

Hvis du har yderligere spørgsmål til badkabinen, er du velkommen til at
kontakte projektleder Sofie Clemmensen på scl@bo-vest.dk eller
totalrådgiver Helle Mosen Bjerg på hmb@wissenberg.dk
Vi modtager og besvarer spørgsmål frem til og med 14. august 2020.

Med venlig hilsen
BO-VEST

