
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kære beboere i Skovbakken  

 

Ved urafstemning den 5. marts 

2021 blev det besluttet at gennem-

føre en renovering af jeres vand- 

og afløbsinstallationer, samt varmecentraler. 

  

I denne skrivelse varsles du om igangsætningen 

og informeres overordnet om renoveringen af 

vand- og afløbsinstallationerne samt varmecen-

traler og de praktiske forhold i den forbindelse. 

 

Hvad skal der ske? 

• Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i 

afsnit C, D, E, F, G, H, K, L og M. 

• Renovering af varmecentral afsnit E, udskift-

ning af varmtvandsbeholder afsnit Møllen 

samt optimering af automatik i de øvrige var-

mecentraler. 

• Nye vandbesparende blandingsbatterier og 

toiletter i de boliger, hvor der er ældre blan-

dingsbatterier og toiletter.  

• Opsætning af vand- og varmemålere. Dette 

gælder alle boliger bortset fra afsnit A. 

• Etablering af blødgøringsanlæg for koldt og 

varmt vand i afsnit E, F, G, H, K, L, M og Møl-

len, hvor der er fælles kælder. 

 

 

 

 

Tidsplan for projektet 

Projektet er nu sendt i udbud, og entreprenørerne 

afgiver deres tilbud i slutningen af februar 2022, 

hvorefter den entreprenør som skal stå for reno-

veringen af jeres vand- og afløbsinstallationer, 

samt varmecentraler, bliver fundet. 

I vil blive orienteret nærmere herom medio marts 

2022, når dette er afklaret. 

 

I den første periode bliver byggepladsen etable-

ret. Hvorefter selve arbejdet med renoveringen af 

vand- og afløbsinstallationer, samt varmecentra-

ler igangsættes. 

 

 

 

Varsling af adgang til din bolig 

For at kunne foretage udskiftning af je-

res vand- og afløbsinstallationer er det 

nødvendigt for håndværkerne at få ad-

gang til jeres boliger og kælderrum. 

 

 

 

3-måneders varsling 

Skovbakken – nye vand- og afløbsinstallationer 

 

Den samlede byggeperiode forventes at 

vare fra maj 2022 til december 2023. 

 

16. FEBRUAR 2022 

 



 

 

 

 

 
 

Adgang til dit lejemål skal varsles med 

minimum 3 måneder, jf. Lov om leje af 

almene boliger § 33, stk. 1.  

 

Giver du ikke adgang til din bolig i den varslede 

periode, vil det betyde, at dit lejemål kan opsiges 

eller ophæves, jf. Lov om leje af almene boliger 

§§ 84 og 90. 

 

Hvor længe skal håndværkerne være i din bo-

lig? 

Det er planlagt, at udskiftningen af vand- og af-

løbsinstallationer i den enkelte bolig vil tage ca. 4 

uger. I den første opgang må det forventes, at det 

kan tage lidt længere tid.  

 

Nyttig viden 

I forbindelse med udskiftningen af vand- og af-

løbsinstallationer skal entreprenøren have ad-

gang til alle boliger, og i rækkehusene skal der 

også være adgang til boligens kælder. 

 

Imens installationerne udskiftes, 

vil disse ikke kunne benyttes i 

badeværelset i de første 7-10 

arbejdsdage. Derfor bliver der 

sat bade-/toiletvogne op, som de berørte boliger 

får egen nøgle til, så det er husstandens person-

lige vogn. Det betyder også, at det er dig selv, 

som står for den daglige rengøring af vognen. 

 

I den periode, hvor håndværkerne arbejder i din 

bolig, vil der være adgang til koldt vand i køkke-

net, men der vil i dele af perioden kun være en 

midlertidig afløbsinstallation i form af en spand 

under køkkenhåndvasken. Denne skal løbende 

tømmes, således der ikke opstår vandskader.  

 

Lidt om arbejdsgangen 

Vi tilstræber naturligvis at overholde den varslede 

tidsplan. Der kan dog opstå uforudseelige situati-

oner for entreprenøren, som betyder, at arbejdet 

må afbrydes og genoptages dagen efter eller ef-

ter anden aftale med beboeren. 

Der bliver udført omhyggelig kvali-

tetssikring af alle arbejder. 

Entreprenøren er forpligtet til at fo-

retage en række kontroller af sit arbejde, som 

sideløbende også kontrolleres af byggeledelsen. 

Vi håber, at du har forståelse for, at der undervejs 

kan opstå mindre pauser i arbejdet, ligesom eks-

tra besøg i din bolig og kælder kan blive nødven-

digt. 

 

Når håndværkerne er færdige i din bolig vil du 

modtage varsling om, at byggeledelsen og entre-

prenøren vil foretage mangelgen-

nemgang. Byggeledelsen vil udar-

bejde mangelliste og du vil også få 

mulighed for at aflevere liste med 

mangler og bemærkninger, som du eventuelt har 

konstateret ved arbejderne i din bolig. Når arbej-

det er helt færdigt inkl. udbedring af mangler, vil 

du modtage en færdigmelding. Hvis du har be-

mærkninger til arbejdet, skal disse påføres den 

nederste del af færdigmeldingen og afleveres til 

ejendomskontoret. 

 

Du får naturligvis nærmere dato og tidspunkt for, 

hvilken periode håndværkerne forventer at 

komme hos dig. Du vil, når der er indgået kon-

trakt med entreprenøren, og der foreligger en de-

taljeret tidsplan, blive informeret herom. 

 

Du vil modtage yderligere 2 varslinger, 

henholdsvis 14 og 3 dage før opstart af 

arbejder i din bolig. Disse varslinger 

fremsendes af entreprenøren. 



 

 

 

 

 
 

Herudover vil der løbende blive omdelt beboerin-

formationer med info om projektets stade, tids-

plan m.v. 

 

Forberedelser 

For at håndværkerne kan udføre deres arbejde, 

bedes du rydde dit badeværelse for løst inventar, 

kosmetik, tandbørster og lign. samt tømme skab 

under køkkenvask. Entré skal også ryddes for 

løst inventar, sko og lign, så der er plads til, at 

håndværkerne uhindret kan komme fra hoveddø-

ren til badeværelse og køkken. Det er vigtigt, at 

håndværkerne kan arbejde i badeværelset og 

køkken, men også at de kan komme frem og til-

bage med nye og gamle materialer m.v. 

 

I rækkehuse afsnit C og D skal der også ryddes i 

kælder så håndværkerne kan få adgang til vand- 

og afløbsinstallation i kælder. 

 

Indboforsikring 

Det er din egen indboforsikring, der er afgørende 

for, om der er dækning for skader på 

dit indbo. Altså skader der ikke di-

rekte er en del af renoveringsprojek-

tet. Det anbefales derfor, at du tjekker, at din for-

sikring er i orden, inden håndværkerne går i gang 

i din bolig. 

 

Såfremt entreprenøren forvolder skade under ar-

bejdets udførelse, er det naturligvis dennes for-

sikring, som dækker. 

 

Nøgler 

Senest én uge før arbejderne 

starter op i din bolig, skal du afle-

vere nøgler på servicecenteret, i 

kontorets åbningstid.  

 

Vi kan ikke anbefale, at du sidder hjemme og 

venter på håndværkerne, da de ikke nødvendig-

vis arbejder i dit lejemål i alle de varslede dage.  

Du vil få mere information vedrørende håndtering 

af nøgler i 14-dages varslingen fra entreprenø-

ren. 

 

Arbejdet udføres i en nøje fastlagt rækkefølge, 

som skal overholdes. Hvis der ikke er nøgler eller 

ikke er nogen hjemme i de varslede dage, er det 

nødvendigt for afdelingen at skaffe sig adgang 

med foged og låsesmed. En eventuel udgift hertil 

skal dækkes af beboeren selv. 

 

Mere information om arbejdet 

Har du spørgsmål undervejs, mens arbejdet ud-

føres, kan du sende en e-mail til en af nedenstå-

ende kontakter. 

 

Ydermere henvises der til afdelingens hjemme-

side www.ab2010.dk, hvor der står mere om pro-

jektet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Elo Christensen 

Projektleder, KAB 

 

Søren Knudsen, Rådgivende ingeniører ApS 

E: sk@sk-ing.dk 

 

Projektets følgegruppe 

E: ab2010@ab2010.dk  
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