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Nyhedsbrev - 11 

Sommeren er over os og det er tid til sommerferie. De fleste håndværkere lukker helt ned, men 

pga. tidspresset med at nå færdig til aflevering af den første blok 1. november 2018, vil der 

stadig være gang i renoveringen på Ørnsøvej. 

 

Jeg lægger den nye tidsplan på hjemmesiden, om der kommer nye udfordringer der gør at 

tidsplanen igen bliver rykket, er vi dog ikke herre over. Men vi tror, og håber, at vi nu har en 

tidsplan der holder. 

 

Nedbrydningsprocessen er færdig på den første blok og de er nu i fuld gang med 

genopbygningen. Det bliver spændende at følge og vi glæder os til, at forholdene tillader at vi 

kan få et kik indenfor. 

 

Alle beboere der skal flytte til Ørnsøvej 2-4 har nu valgt deres køkken, besluttet om der skal 

være køkkenalrum, samt tilvalgt ekstra køkkenskabe, såvidt det var muligt.  

 

På vores sidste kaffemøde stillede Torkild et spørgsmål vedr. lofthøjde. Vi har fået dette svar fra 

vores rådgivere: 

Loftshøjden vil blive mellem 220 og 247 cm. Hvor det primært er i køkken og bad, at der er den 

lave højde.  

 

Vi har ikke været tilfreds med den midlertidig løsning med måtter ved Ørnsøvej 14-16, der vil 

derfor blive reetableret fliser i uge 29. 

 

Vi afventer også nye plantegninger, da målepinden ikke var korrekt, vi skal nok informere jer så 

snart der er udarbejdet nye. Vi har også efterlyst et billede/tegninger af jeres nye altaner, det 

skulle også være på vej. 

 

Jeg holder ferie i uge 28, 29 og 30. Men skulle der opstå problemer er jeg i kontakt med vores 

rådgiver og tjekker jævnligt min mail. 

 

Skulle nogen stille spørgsmål omkring rejsegilde, kan vi allerede nu afsløre, at vi laver et 

arrangement inden indflytning, hvor der vil være åbenthus og pølsevogn for beboere, 

håndværkere og medarbejdere i Silkeborg Boligselskab. 

       
Med venlig hilsen 

Silkeborg Boligselskab   Ønsker jer alle en god sommer 

 

Marianne Engelbrekt 
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