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Nyhedsbrev - 7 

Så er det lige før maskinerne rykker ind. Vi har netop afholdt opstartsmøde med alle 

entreprenørerne, og alle glæder sig til at komme i gang. 

 

Det første der skal ske er opbygning af byggepladsen. Der opstilles container til 

materialer samt mandskabsvogne. Vi forventer at de begynder omkring uge 6. 

 

Vi vil forsøge, at indhegne så meget som muligt og det er vigtigt, at alle respekterer 

afmærkningerne. Det er ikke lovligt at færdes på byggepladsen, og man må heller ikke 

gå ind i den bygning hvor renoveringen er i gang.  

 

 

 
Arbejdstiden er fra kl. 06-18, og der arbejdes som udgangspunkt kun i hverdagene. 

Skulle det pga. tidspres, på et tidspunkt blive nødvendigt at lave nogle arbejder i 

weekenden, vil i modtage besked herom. 

 



 
 

Der kan dog forekomme materiale leverancer udenfor den nævnte tidsramme, dette 

har vi ikke mulighed for at informere jer om, da vi oftest ikke ved det på forhånd. 

 

Flytter man tilbage til en bolig der skal have nyt køkken, har man mulighed for at sætte 

sit eget præg. Vi vil finde et lokale der kommer til at huse de forskellige materialer, hvor 

i har mulighed for at komme og afgive jeres valg. 

 

Så langt er vi ikke helt endnu, så meget mere om det senere. 

 

Som jeg også tidligere har nævnt, vil jeg afholde nogle rundstykkemøder, og her har i 

mulighed for at komme her på kontoret, og få en snak og hjælp til evt. problemer. Indtil 

sommerferien er følgende tider afsat. 

 

Dag Kl. Traktement 

Onsdag den 14.03.2018 09.00 – 10.00 Kaffe, te og rundstykker 

Torsdag den 12.04.2018 09.00 – 10.00 Kaffe, te og rundstykker 

Onsdag den 16.05.2018 17.00 – 18.00 Kaffe, te og kage 

Onsdag den 13.06.2018 09.00 – 10.00 Kaffe, te og rundstykker 

 

Af hensyn til indkøb må i meget gerne dagen før, meddele mig om i kommer. 

 

Jeg har også haft nogle henvendelser vedr. indskud – Vi har besluttet, at alle der ikke 

fraflytter Ørnsøvej beholder sit oprindelige indskud, uanset om man skal tilbage til 

eksisterende lejemål, eller flytter til ny. 

 

Der har også været en forespørgelser på, hvordan kommer det egentligt til at se ud? 

Det syntes jeg er et godt spørgsmål, og der vil komme nogle visualiseringer, som gerne 

skulle give et indtryk af de færdige boliger. Håber de kan sendes ud med næste 

nyhedsbrev. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Silkeborg Boligselskab 

 

Marianne Engelbrekt 

udlejningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


