
Velkommen
Dagsorden
Etapemøde for beboerne i Grønneled 16-24
Solporten 12-24

• Velkommen v/ BO-VEST (Peter Føhrby Nybom)

• Hvem kommer du til at møde på byggepladsen?

• Gennemgang af projektet v/ Wissenberg (Vivian Johman )

• Byggerytme/tidsplan og rydning i boligerne v/ CASA

• Midlertidige badeforhold v/ Wissenberg (Kenneth 

Petersen)

• Varslinger, beboer- og nøglehåndtering v/ 

beboerkoordinator hos CASA (Søren Thiessen)

• Genhusning

• Spørgsmål og svar



Status
v/ BO-VEST (Peter Føhrby Nybom)

• Vi er nu mere end halvvejs gennem renoveringen

• De røde blokke er endelig afsluttet inden udgangen af 
2022

• Vi er i fuld gang i de gule blokke.

• Vi har stødt på udfordringer, som desværre har medført 
forsinkelser

• Den samlede renovering forventes at være afsluttet i juli 
2023

• I skal have en stor tak for jeres tålmodighed – det er ikke 
nemt at leve midt i en stor byggeplads.



På byggepladsen
Hvem kommer du til at møde?



Os der bygger
Hvem er på pladsen, og hvem står for hvad?

Martin
Projektleder

Jens
Projektchef

Søren
Beboerkoordinator

Khalid
Entrepriseleder

Marcus
Praktikant

Maja
Projektleder

Lommepenge ordning Lommepenge ordning



Os der rådgiver
Hvem er på pladsen, og hvem står for hvad?

Andreas
Afvanding & kloak

Camilus
Beton og konstruktioner

Henrik
Vvs & ventilation

Kenneth
Byggeleder

Heinrich
Arbejdsmiljø

Vivian
Projekteringsleder

Martin
Landskabsarkitekt

Peder
Arkitekt

Per
El

Søren
Arkitekttilsyn



Sådan ser et ID-kort ud
v/ CASA (Søren Thiessen)



Tryghed og sikkerhed for dig

Når håndværkerne kommer ind i din bolig:

• ID-kort så I ved, hvem der er håndværkere

• Nøglehåndtering

• Er man i isolation grundet COVID meddeles 
dette til beboerkoordinator

• Banker på, inden de går ind

• Det er dit ansvar at holde husdyr indespærret

• Vi instruerer så godt vi kan, men ”den kan 
smutte”.

Når du som beboer færdes i området

• Vi sørger for afskærmning og skiltning, så du kan 
føle dig tryg, når du bevæger dig rundt.

• ADGANG FORBUDT på stillads & byggeplads 

v/ CASA (Søren Thiessen)



Vi tænker på dig

• Vi vil gå langt for at finde den bedste løsning for alle 
involverede parter

• Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og i gode hænder

• Renovering af boliger er en dynamisk proces, og der kan 
altid forekomme afvigelser

v/ CASA (Jens Bacher)



Men renovering er svært
v/ CASA (Jens Bacher)

• En drøj omgang

Kælderrum
Larm
Byggestøv
Håndværkere

• Og dejligt, når det er overstået



Gennemgang af projektet
v/ Wissenberg (Vivian Johman)



Eksempel på badeværelsesindretning



Boligsammenlægning



Tilgængelighedsbolig



Princip for varme og ventilation i boliger



Princip for radiator med friskluftindtag



Princip for nye haver – Blok 3 og 5



Princip for nye haver – Blok 1



Haver - Blok 2



Byggepladsen
v/ CASA (Jens Bacher) 

• Adgangsveje

• Parkering

• Molokker

• Plantehotel



Byggerytme og tidsplan

• Der er flere parallelle tidsplaner for de forskellige 
arbejder

• Flere af disse tidsplaner krydser hinanden under 
renoveringen

• Dette for at tilgodese beboerne, så vi minimerer 
tagarbejder og udskiftning af vinduer i vinterperioden

• Det er også ud fra et bæredygtighedsprincip, hvor der 
skal bruges mindre energi til ekstra opvarmning

v/ CASA (Jens Bacher) 



Byggerytme

Nyt badeværelse

HULLER I VÆGGE OG 
GULV TIL NYE 

INSTALLATIONER

AFDÆKNING, 
NEDRIVNING OG 

SANERING

NYT GIPSLOFT I 
BADEVÆRELSE

NY SKAKT BAG 
TOILET OG 
HÅNDVASK 

NYT UNDERGULV I 
BADEVÆRELSE 

(tørretid)

FLISER OG KLINKER I 
BADEVÆRELSE 

(tørretid)

Arbejdet i den enkelte bolig foregår på ”samlebånd”, hvor alle lejligheder i samme opgang skal have udført samme arbejde. Derfor kan 

der opstå ”huller” eller dage, hvor der ikke arbejdes i din bolig.

MONTERING AF 
SANITET, DØR OG 

LISTER

DØRHUL OG NYE 
VÆGGE TIL 

BADEVÆRELSE 

MALERARBEJDE
(tørretid)

SLUTMALING OG 
RENGØRING

v/ CASA (Jens Bacher)



Midlertidige badeforhold
v/ Wissenberg (Kenneth Petersen)

• Badekabine fra Cubiloo

• Hvordan virker badekabinen?

• Brug ikke Cubiloo ved strømafbrydelse!

• Brug ikke håndvask i køkken!

• Størrelsen på badekabinen måler 1x1,6 meter



v/ CASA Jens Bacher

Hvor arbejder vi i din bolig?

• Fuld badeværelsesrenovering i TH & TV lejligheder, indebærer sluse i gang
• Radiator udskiftning vil blive varslet og dette kræver et arbejdsområde på 1 meter ud foran radiator samt tilgængelig 

gangvej ind til radiatoren.
• Nye terrassedøre til stue lejligheder 



Varslinger
v/ CASA Søren Thiesen

• Aflevere nøgle til bolig og kælderrum

• Pakke og rydde op i kælderrum

• Gøre plads til midlertidig toilet- og badekabine

• Fjerne ting fra cykelrum, tørrerum og vaskerum

• Flytte ting i haven

• HUSK Indboforsikring

• 3 måneders varsling

• 6 ugers orientering 

• 14 dages varsling

• 3-dages

• Omvarsling

• Orientering

TJEK POSTKASSEN



Genhusning
v/ BO-VEST (Peter Føhrby Nybom)

Korte genhusninger (5 dage)

Hotel:

• Vi sørger for at skaffe hotelværelse og du skal blot 
møde op på Scandic Glostrup. Morgenmad er 
inkluderet

• Du vil modtage en ny varsling ca. 14 dage før din 
udflytning med tidspunkt, sted og varighed angivet

Egen genhusning:

• Huslejerefusion sker senest to måneder efter 
tilbageflytning. 

• Du vil modtage en ny varsling ca. 14 dage før din 
udflytning med tidspunkt, sted og varighed angivet

Genhusning under hele renoveringen:

• Mange boliger stod tømme som følge af naturlig 
fraflytning. Har været udlejet på midlertidige 
kontrakter

• Nogle beboere har valgt permanent genhusning og 
andre har valgt at flytte tilbage til deres ombyggede 
bolig

• Når et lejemål ændre karakter efter en renovering, har 
lejer krav på at få tilbudt en anden og tilsvarende 
bolig.



Solceller og batterier
Demonstrationsprojekt

• Montering af solceller sker fremover i forbindelse 
med tagudskiftning af de gule blokke

• Ladestandere etableres ved Grønneleds p-pladser

• Alle lejemål får nye elmålere

• Der monteres batterier og tavler på facader og 
gavle

• Alle får glæde af solcelleproduktionen og kan se 
frem til en besparelse på elregningen

• Beboerne indkaldes til et møde, før 
solcelleproduktionen og afregningen tages i drift



Økonomisk rådgivning
v/ BO-VEST (Peter Føhrby Nybom)

• Er du nervøs for huslejestigning?

• Hvilke ydelser kan du få?

• Dit budget





KONTAKTLISTE
Hvem skal du kontakte?

• Badekabine/Cubiloo
Ved fejl på badekabinerne, skal Cubiloo kontaktes. Telefon: 42 905 900. Der er også tilknyttet en vagtordning.

• Boligrådgiver hos BO-VEST 
Mina El Abdouni
Telefon: 88 18 08 80
Mail: genhusning@bo-vest.dk 

• Solhusenes ejendomsmester 
Palle Jensen 
Telefon: 43 64 93 07 
Mail: solhusene@bo-vest.dk

• Uden for normal arbejdstid kan du kontakte et døgnåbent akutnummer på tlf. 70 25 26 32. Hvis du ringer, skal du 
oplyse, om det er en skade i forbindelse ”daglig drift” eller en skade forbundet med renoveringen.

mailto:solhusene@bo-vest.dk


Tilmeld dig SMS-ordningen



Spørgsmål / Svar

• Spørgsmål til præsentationen eller til renoveringen 
generelt kan rettes til beboerkoordinatoren og/eller i 
postkassen ved ejendomskontoret.

• Du får svar på dine skriftlige spørgsmål personligt og via 
hjemmeside/nyhedsbrev.

• Hold dig opdateret på renoveringshjemmesiden.

Link: Solhusene renovering - BO-VEST

https://www.bo-vest.dk/solhusene-renovering/

