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Kære beboere i afdeling 26
Hermed får I en opdatering om byggeprojekterne på Doravej - sam  dig ønskes alle en rig  g 
glædelig jul og et godt nytår. Vi sæ  er stor pris på jeres tålmodighed og velvilje overfor byg-
geriet og ser frem  l at kunne afslu  e endnu et forbedringsprojekt i afdelingen,  l næste år. 

Facaderenovering
Arbejdet med vinduesudski  ning sæ  es på pause mellem jul og nytår. E  er nytår arbejdes der 
videre på Blok 11 og de e  erfølgende blokke. På næste side ses en opdateret  dsplan, med 
projekt-afslutning i foråret 2022.
I forbindelse med renoveringen af facaden, vil der opstarte et anlægsarbejde i de grønne om-
råder mod nord. Her lægges betonkanter og granitskærver i en bredde på ca. 60 cm ud for 
de renoverede facader. De  e vil le  e pleje og vedligehold af facade og grønne områder - og 
sam  dig give området et lø  .

Beton- og hegnsrenovering
Ud over facaderenoveringen på Doravej, følges der op på mangler e  er den afslu  ede beton- 
og hegnsrenovering. Maler- og murerarbejde afventer  l foråret, hvor vejret  llader udbed-
ring. Angående hegnene omkring haverne, blev der registreret nogle generelle problems  llin-
ger. På den baggrund har producenten givet en udvidet 10 års garan  . Hegnene opre  es og 
justeres derfor løbende.
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Som en del af kvalitetssikringen på facaderenoveringen, gennemgås  lfældige 
lejemål. Derudover udsendes løbende mangellister  l beboere i de blokke, hvor 
vinduesudski  ningen er gennemført. Herpå gives eksempler på fejl og mangler og I bedes 
indbere  e om I opdager nogen i jeres bolig.  

Hvad skal jeg, som beboer, gøre? 
- Når I modtager mangellisten, så udfyld venligst kontakoplysninger øverst på siden.
- Notér fejl og mangler eller kryds af i feltet ”Jeg har ikke registreret nogen fejl eller mangler”.
- Afl ever listen i Teamkontorets postkasse, Doravej 109.
- Plus Bolig gennemgår dere  er mangellisterne og sæ  er evt. udbedring i gang.  
- Fejl og mangler kan give behov for besig  gelse. I så fald får I direkte besked. 
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Tidsplan
Tidsplanen for projektets gennemførsel opdateres med jævne mellemrum, for at der kan gives 
så præcis og re   dig informa  on, som muligt. Se herunder, hvornår det forventes at arbejde på 
de næste boligblokke: 

Arbejdet er a  ængigt af eksempelvis vejr og leverance af materialer, som kan føre  l 
ændringer i  dsplanen. Beboere orienteres løbende. Hold venligst øje med varslinger, som 
giver nærmere informa  on om hvornår håndværkerne har behov for adgang  l jeres bolig. Der 
varsles ca. 14 dage og 3 dage før arbejdet udførsel. 

Ønskes yderligere informa  on? 
I er al  d velkomne  l at kontakte Plus Bolig, hvis der opstår spørgsmål. Vær opmærksom på, at 
kontoret, på Alexander Foss Gade 7, på nuværende  dspunkt kun er åbent for besøgende ved 
forudgående a  ale, med coronapas og mundbind. Vi har åbent imellem jul og nytår.

Kontakt gerne Plus Boligs projektansvarlige, Nane   Nielsen på:
nani@plusbolig.dk / 30 50 59 15

Blok 11                 Uge 46 - 4                  
  
Blok 12                 Uge 40 - 6        
  
Blok 13                 Uge 5 - 7            
  
Blok 14                 Uge 7 - 9       
  
Blok 15                 Uge 6 - 15 
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I forbindelse med 
vinduesudski  ningen kræves 

1,5 meter
fri arbejdsplads. Venligst tøm 
vindueskarme og fl yt møbler

 nær vinduerne - også 
evt. tørretumbler. 

På forhånd 
tak!


