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Kære beboere 

 

  

 

Nyhedsbrev – 21 

Mens regnen siler ned, kæmper håndværkerne for at holde tidsplanen. Det gælder både på den 

blok der skal være klar til indflytning 15. november 2019, og de 2 sidste blokke der også er 

kommet godt i gang. 

 

Vi er godt klar over, at I er presset til det yderste og hvorfor der nu kommer krav om 

kompensation - der er heller ikke noget der er lettere end at udbetale jer et beløb. Problemet er 

blot, hvem skal have og hvor meget. Alle har været udsat, i større eller mindre omfang.  

Nogen har været genhuset flere gange pga. ændringer i projektet, andre har overtaget en bolig 

med fejl og mangler der efterfølgende skulle udbedres, og så er der dem der har været udsat for 

ubeskrivelige støjgener. 

Beslutningen er derfor, at der ikke bliver kompensation til nogen. 

Vores vurdering er, at det vil skabe mere utilfredshed hvis der udbetales til nogle beboere, 

mens andre ikke får.  

 

En del af utilfredsheden er opstået ved, at de aftaler der er lavet med håndværkerne ikke er 

blevet overholdt. Det er vi rigtig kede af og håber det ikke det sker igen. 

 

Vi har desværre også haft vore udfordringer med Eniig, der skulle reparere et ødelagt kabel. Det 

var åbenbart en meget vanskelig sag, og flere var uden tv i mange dage. Nødløsningen blev en 

midlertidig tv-stue. Lørdag modtog jeg en tilbagemelding om, at der havde været hygge og vild 

med dans i tv-stuen fredag aften, hvilket jeg blev rigtig glad for😊. 

 

Efter 15. november 2019 flytter byggepladsen op mellem Ørnsøvej 10-12 og 6-8. Vi vil forsøge 

at have så lidt materiale som muligt mellem 14-16 og 10-12, hvilket gerne skulle give noget 

mere ro på Ørnsøvej. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Silkeborg Boligselskab    

 

Marianne Engelbrekt 

 

 

     

Internt åbent hus 

Da det har været et ønske fra flere, inviteres beboere, 

medarbejdere og bestyrelse i Silkeborg Boligselskab til 

åbent hus. 

 

 

Søndag den 10. november 2019 mellem kl. 10-11 


