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Plus Bolig, afd. 1062 Omegavej 

Infobrev  

 

Til alle beboere i  Blok 10 og 11. Omegavej 56, 58, 60, 62 

 Blok 6 og 7. Omegavej 42, 44, 46, 48, 50, 52 og 54 

Byggestart: 

Hej med alle 

Vi er nu meget tæt på byggestart for udskiftning af nedbrudt tagdækning på boliger i bebyggelsen.  

Følgende sker i nær fremtid ved jeres boliger:  

- 23-24. november 2021. Opstart med indretning af byggepladsen.  
- 29. november 2021. Blok 10 og 11 Opstart med opstilling af stillads.  

- 6. – 23. december 2021. Blok 10 og 11. Udskiftning af tag på boliger 

- 13. december 2021. Blok 6 og 7. Opstart med opstilling af stillads. Stillads langs 
indgangsfacade opstilles først efter nytår.  

- 24. december 2021 – 2. januar 2022. Der udføres IKKE arbejde i afdelingen.  

- 3.-21. januar 2022. Blok 6 og 7. Udskiftning af tag på boliger. 

Entreprenør har lovet, at INGEN bolig vil komme til at stå uden tag i juleferien, hvor arbejdet ligger 

stille.  

Det skal bemærkes, at det ved udskiftning af tage IKKE skal ske indvendige arbejder i boliger.  
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Varslet for udskiftning af tage på bolig vil i øvrigt blive foretaget af entreprenørfirmaet 
Hustømrerne med minimum 1 uge før opstart.  

Der kan ske forrykning af tidsplan pga dårligt vejr.  

Beskæring af buske og træer i afdelingen: 

Der vil inden for kort tid blive foretaget beskæring af buske i afdelingen tæt på boliger for at skabe 
plads til opstilling af stilladser og udførelse af tagarbejder.  

Nedtagning og fjernelse af egne genstande: 

Før opstart med udskiftning af tag ved den enkelte bolig skal beboer selv foranledige følgende: 

- Fjernelse af egne havemøbler, krukke m.v. udvendig omkring bolig. Kan bl.a. placeres i eget 
udhus.  

- Fjernelse af markiser på facade samt øvrige genstande på facader, som beboer selv har 

opsat. Træbeklædning på facader og udhuse skal udskiftes og alle opsatte genstande herpå 
bedes fjernet.  

- Fjernelse af egen beplantning som der ikke må ske skade på ved udførelse af 

renoveringsarbejder.  
 

 

 

Hvis i har spørgsmål til den kommende renoveringssag i jeres afdeling, så er I meget velkommen til 
at kontakte mig på tlf 2178 8449 eller mail: thba@plusbolig.dk  

De bedste hilsner / Best regards 

THORKILD BAISGAARD 
Projektleder 

 

      Tlf. 96 31 41 51 

Mobil 21 78 84 49 

thba@plusbolig.dk  
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