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Nyhedsbrev - 8 

Ørnsøvej ligner ikke sig selv, den ene blok ligner noget, der er ved at blive rykket ned, og vejen 

ser ud til, at være ramt af et muddersked. Det var ihvertifald det der mødte mig da jeg sidst 

besøgte afdelingen. 

Men som ordsproget lyder, det skal være skidt før det bliver godt. 

 

Som i kan se fra billederne her i brevet, er de godt i gang. Kældergulvet og 

badeværelsesgulvene er brækket op, og de er næste færdig med at nedtage tapet i alle lejemål. 

De er også i gang med at grave op om bygningen, så der kan blive isoleret omkring soklen. 

 

Vi afventer også en opdateret tidsplan, vi lægger den på hjemmesiden og den bliver også 

hængt op i jeres info skab, så snart der er opdateret. 

 

Så har vi også fået gang i vores ”rundstykkemøder”. Det var hyggeligt og der var rigtig mange 

spørgsmål. Jeg har skrevet spørgsmål og svar her i brevet.  

 

Næste møde er torsdag den 12. april 2018 kl. 09.00-10.00, husk at melde dig til😊 

 

 
HUSK INGEN ADGANG PÅ BYGGEPLADSEN – JEG VIL LØBENDE TAGE BILLEDER! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Spørgsmål og svar. 
 

 

• Vi er blevet lovet nogle opdaterede plantegninger, hvornår kommer de. Der vil gå 
et par uger endnu, inden tegningerne er klar.  
 

• Vi har i dag 2 små pulterrum pr. lejemål – hvordan bliver de nye pulterrum? 
Det er endnu ikke besluttet hvordan pulterrummene bliver tildelt. Men nu hvor 
ventilationsanlæggene placeres oppe i de enkelte boliger, bliver det ikke 
nødvendigt at inddrage et rum i kælderen. 
 

• Hvilket køkkenfirma skal levere de nye køkkener?  
Dette er endnu ikke helt sikkert, da det er Tømreren der har dette med i sin 
entreprise. 
 

• Hvornår skal der laves individuelle valg? Vi arbejder på et tilvalgskatalog, når det 
er klar vil de beboere der skal flytte til en bolig i opg. 2-4 blive inviteret til en 
snak, hvor valg bliver registret. 
 

• Vi er også blevet love at der bliver leveret nogle materiale prøver. 
Disse kommer løbende i etape 1 i takt med at disse  bliver endeligt fremlagt af 
entreprenørerne og godkendt af byggeledelsen og bygherre. Har endnu ikke 
modtaget andet end facadeprøven. 
 

• Kan du oplyse størrelse på tagvinduerne.  
Ovenlys i tag: Størrelse 780 x 1400 mm -Tophængt ovenlysvindue.  
Rude: Lavenergirude 3-lags. 
 

• Er der klargjort til opvaskemaskine i alle lejemål i de renoverede opgange. 
Ja, hvor der er mulighed for at udskifte et underskab med en 
opvaskemaskine.                       . 

 

• Hvordan bliver de nye badeværelser, kommer der skabe m.m.  
Ja, der kommer et vaskeskab med 2 fuldudtræksskuffer med lux-metalsider og 
soft-luk. Elementet monters med centreret porcelænvask. Spejl over vask. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Silkeborg Boligselskab 

 

Marianne Engelbrekt 

udlejningschef 

 

 

 

 

 

 


