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Til 
Alle beboere i Clementsvej 1-29 
 
Vedr. Plus Bolig, afd. 1063. Clementsvej 1-29.  
Varslingsbrev for opstart med renoveringsarbejder i afdelingen 
 
Dato: den 22-03-2021   
 
Der er ved afholdt urafstemning besluttet, at der skal udføres udskiftning af vinduer og døre i jeres afdeling.  
 
Arbejdet med udskiftning af vinduer og døre forventes opstartet, den 3. maj 2021 (eller i denne uge) med 
udførelse af prøvebolig i Clementsvej 22.  
 
 

 
 
 
 
 
Som opstart på byggesagen bliver der udført prøvebolig i Clementsvej 22 for sikring af arbejdets kvalitet samt 

for at imødegå fejl i udførelsen.  

Ligeledes vil proces med arbejdets udførelse blive afprøvet i denne prøvebolig for opnåelse af et godt 

samarbejde imellem de håndværkere, som skal udføre arbejdet, for minimering af byggetid i boligen samt for 

begrænsning af gener for beboere generelt i jeres boliger.  

Ved udskiftning af vinduer og døre vil der altid blive monteret nye vinduer og døre samme dag.  

Dvs ingen bolig kommer til at stå uden vinduer og døre om aftenen og i weekenden.  

Cylinderlåse for hjemmeplejen vil blive udskiftet samme dag, som ny entredør bliver isat. Til disse cylindere 

bedes udlånt nøgle til håndværkere, som opbevares i midlertidig opsat nøgleboks ved den enkelte bolig.   
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Der forventes at vinduer og døre bliver udskiftet i følgende boliger i 2021 frem til udgangen af oktober 2021.  
1. Etape. Bolig - Clementsvej 18, 20 og 22.  Bolig nr 22 udføres som prøvebolig  
2. Etape. Bolig – Clementsvej 2, 4, 6 og 8. Grundet trafikstøj fra Strøybergsvej & Clementsvej (Lydglas) 
3. Etape. Bolig – Clementsvej 10, 12, 14 og 16. Grundet trafikstøj fra Strøybergsvej (Lydglas) 
4. Etape. Bolig – Clementsvej 1, 3, og 5. Udføres måske i efteråret. Grundet Trafikstøj fra 

Clementsvej.( Lydglas.) 
Øvrige boliger vil blive renoveret fra april til juni 2022.  
 

 
 
 
Med erfaring fra udførelse af prøvebolig vil der blive udsendt detaljeret tidsplan med tidsforløb for 
renovering af den enkelte bolig, som skal renoveres i 2021.  
Alle beboere vil igen blive varslet en uge før der opstartes renoveringsarbejder i deres bolig.  
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Ved arbejde indvendig i boliger vil der blive udført følgende: 

- De- og genmontering af persienner og gardiner på vinduer og døre.  
- Flytning af alt indbo bort i en afstand på ca. 1 meter fra vinduer og døre, således de kan udskiftes.  
- Opstilling af støvvægge indenfor vinduer og døre, der skal udskiftes, som afskærmning mod den 

øvrige indvendig bolig, hvor beboere kan opholde sig under arbejdets udførelse.  
- Udlåning og opstilling af el varmeblæsere – 2 stk pr bolig for opvarmning af boligen i forbindelse med 

afbrydelse af varmeanlæg og flytning af radiatorer.  
- Rengøring af bolig i ombygningszone efter afslutning af indvendige renoveringsarbejder.  

 
Følgende tilbydes alle beboere: 

- Udlevering af flyttekasser, således beboere selv kan nedpakke deres nipsgenstande, glas, billeder, 
platter m.v. som skal flyttes.  

- Investere den enkelte lejer i nye gardiner eller persienner, vil det være muligt at få hjælp til 

opsætning af disse.  

Ønske om opsætning af nye gardiner og persienner bedes oplyst til Plus Bolig ved projektleder 
Thorkild Baisgaard på tlf 21788449 eller på mail thba@plusbolig.dk  

 
Byggepladsskur og materialecontainer vil blive opsat i det nord-vestlige hjørne af bebyggelsen, som angivet 
på oversigtplan.  
Sti til busholdeplads vil vedblive med, at kunne benyttes.  
 
 
 
På afdelingsbestyrelsens og Plus Bolig’s vegne  
 
 
De bedste hilsner / Best regards 

THORKILD BAISGAARD 
Projektleder 

 

      Tlf. 96 31 41 75 

Mobil 21 78 84 49 

thba@plusbolig.dk  
 

 

 

  

 

   

   

   

 

Plus Bolig er en del af Bo i Nord 
 - Nordjyllands største boligportal 
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