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Byggeriet er nu godt halvvejs, og etape 1 er snart færdig. 
Det bliver rigtig flot, og vi kan snart begynde at glæde os 
til, at det hele står færdigt.

Forløbet har dog ikke kørt tilfredsstillende, og det har med-
ført gener for beboerne. Specielt etape 1 har været ramt af 
problemer og forsinkelser. Det er vi kede af, og vi beklager 
meget. Problemerne bliver håndteret, og det kan I læse om 
i dette nyhedsbrev.

Fremover udsender vi løbende nyhedsbreve, så alle bebo-
ere kan følge med i byggeriet.

Varsling af beboere

Beboerne skal varsles i rette tid, når håndværkerne skal 
have adgang til boligen for at udføre forbedrings- eller 
vedligeholdelsesarbejder.

Der har generelt været problemer med varslingerne, og 
beboerne oplever: 

• Tidsplanen holder ikke
• Der er ikke varslet i rette tid
• Håndværkerne arbejder før og efter varslingsperioder
• Der er fejl i perioderne, bloknumre og bolignumre
• Informationstavlerne har ikke været opdateret, så 

beboerne har ikke kunnet følge med i byggeriets 
forløb.

For de berørte beboere har det været en træls oplevelse, 
og flere har klaget over forløbet. Det er fuldt forståeligt.

Det retter vi op på nu. De fremtidige varslinger skal være kor-
rekte, så alle beboere ved, hvad der sker og hvornår. Sker der 
ændringer i de aftalte tider, bliver beboerne kontaktet direkte. 

For at understøtte arbejdet er der tildelt mere ledelses-
kraft til projektet. Der afholdes byggemøder en gang om 
ugen på pladsen, hvor der deltager en ledelsesrepræsen-
tant fra entreprenøren. 

Såfremt der er spørgsmål til renoveringen, skal de rettes 
til Plus Bolig, der har den daglige kontakt til rådgiver og 
entreprenør. 

Forsinkelser af etape 1 og 2

Byggeriet er ramt af forsinkelser, og det har flere årsager:

Etape 1 
Ovenlysvinduer og døre
Der er ændret i valget af lysninger, hvilket har medført 
udfordringer med montering af ovenlysvinduerne, leve-
ranceproblemer og dermed forsinkelser. Samtidig venter 
opgaven med udskiftning af aluminium på entrédørene.

Vejrlig og sygdom
Tidsplanen har været for stram, og der er ikke levnet 
tilstrækkelig luft til sygdom og vejrlig. Arbejdet har lidt 
under dage, hvor vejret har været for dårligt til udendørs- 
arbejde, og projektet har været plaget af en del sygdom. 
Begge dele har medført forsinkelser. 

Snedkerarbejder
Flere beboere har ikke fået færdiggjort de indvendige 
snedkerarbejder, selvom byggeriet er meldt færdigt. Fejl 
og mangler bliver gennemgået ved en samlet mangelgen-
nemgang, inden det pågældende arbejde færdigmeldes. 

Det betyder, at alle fejl og mangler udbedres, så boligerne 
lever op til de standarder og kvaliteter, der er aftalt. Det 
sker blot i forskelligt tempo. Hvis ikke alle beboere er 
blevet kontaktet om gennemførelse af en mangelgen-
nemgang, så vil de blive det.
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*Udskiftning af alufronter på døre når ikke at blive gen-
nemført inden for denne tidsfrist, og det samme gælder 
udskiftningen af døre, der er leveret i forkert farve.
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Vi understreger, at der ikke er noget at påpege i forhold 
til kvaliteten af det udførte arbejde. Der vil altid være et 
mindre omfang af mangler, der skal udbedres efter en 
mangelgennemgang.

Etape 2
Forsinkelsen i etape 1 medfører, at man har valgt at ændre 
byggeperioden for etape 2, som derved er udskudt 3½ uge. 
Denne bevidste ”forsinkelse” skal bruges til at fokusere på 
at færdiggøre de resterende arbejder i etape 1 og etape 2.

Tidsplanen er ændret

Ledelsen i Plus Bolig har, sammen med entreprenør og 
rådgiver, revurderet tidsplanen. I den nye plan er der taget 
højde for de nuværende forsinkelser samt indlagt vejrligs-
dage. Vi forventer, at den bliver overholdt.

Ny tidsplan, der gælder fra den 16. september 2019.
Etape 1 – gennemføres i perioden 08.01.2019 – 27.09.2019*
Etape 2 – gennemføres i perioden 09.04.2019 – 25.10.2019 
Etape 3 – gennemføres i perioden 25.06.2019 – 17.12.2019 
Etape 4 – gennemføres i perioden 02.10.2019 – 03.03.2020

Informationstavler og Min Side

Vi opfordrer til, at man fortsat bruger informations- 
tavlerne. Her finder man gældende varslinger og 
de nyeste informationer om informationer om 
byggeriet. Tavlerne opdateres løbende.

Du kan også holde dig orienteret på Plus Boligs 
hjemmeside. Tilmeld dig på ”Min Side” – her får du 
alle relevante informationer om netop din afdeling. 
Har du problemer med at tilmelde dig, er vi klar til 
at hjælpe dig.

https://minside.plusbolig.dk/MyPage/Account/Login?ReturnUrl=%2FMyPage%2F

