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Lillebyens renovering

Hvordan går renoveringen?
Renoveringen
Efter renoveringsarbejdet er genoptaget er der sket meget i Lillebyen.
De første beboere har fået renoveret
deres badeværelser, mens de har
været
genhuset.
Mens
bade-

badeværelset være funktionsdygtigt.
Det kan dog være, at der mangler at
blive færdiggjort udvendigt arbejde
omkring jeres bolig. Der vil derfor blive
sørget for forsvarlige adgangsveje til
jeres bolig.

værelserne bliver renoveret, vil det
udvendige arbejde med sokkelrenoveringen foregå. Udover badeværelserne er storskraldsområdet ved
at blive renoveret, mens beboerhuset
er blevet ryddet. Renoveringen af
loftoverflader samt indvendige- og
ydervægge er også påbegyndt.

Mangelliste
Ved tilbageflytningen har rådgiverteamet foretaget en gennemgang af
jeres bolig. I vil derfor modtage en
mangelliste fra byggelederen Thomas.
Her kan I kan notere de mangler, I
måtte finde. Denne liste skal

Forsvarlige adgangsveje
Når I flytter tilbage i jeres bolig, vil
badeværelset

returneres inden for 14 dage. Herefter
vil alle mangler i boligen blive
udbedret.

Opmagasinering på loftrum er ikke tilladt

Teknik-lem i boligen

I forbindelse med helhedsplanen bliver alle
loftsrum renoveret med nye rør og får tykkere
isolering. Det betyder, at alle beboere får en
velisoleret bolig og kan i fremtiden spare på
varmeudgifterne. For ikke at ødelægge
isoleringsevnen, er opmagasinering på loftrummet ikke tilladt. Det kan ødelægge rør og
isolering. Derudover er der risiko for at træde
på de nye rør, hvis man går rundt på loftet.

Nogle af de lave huse er bygget med en
teknik-lem, så håndværkere kan komme op
på loftet. Lemmen er kun beregnet til
håndværkere. Denne lem vil derfor blive
aflåst, så kun ejendomskontoret kan udlevere
en nøgle til håndværkerne. Det vil derfor blive
betragtet som mislighed, hvis man opmagasinerer noget på loftet. Man bør
derimod bruge skuret i haven.

Hvor finder du information om renoveringen?
Du kan læse mere om renoveringen på byggehjemmesiden: bo-vest.dk/renovering-lillebyen
Projektleder på byggesagen er Thomas T. Langeland fra Ole Jepsen A/S. 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.

God jul og godt nytår
Byggeudvalget, de tekniske rådgivere og BOVEST ønsker alle en glædelig jul og et godt
nytår!

