
Kære beboere

Så er det tid til en ny status om renoveringen af Plus Boligs afdeling på Scheelsmindevej og Vegavej. 

Håndværkerne er i fuld gang med renoveringen af blokkene på Vegavej. Den udvendige renovering har været 
ramt af en mindre forsinkelse, men vi regner med, at de første lejligheder snart bliver færdige, så beboere kan 
begynde at vende tilbage til deres nyrenoverede boliger. 

I dette nyhedsbrev kan I læse mere om, hvordan renoveringen og genhusningen skrider frem. 

Og så kan I møde Pernille og hendes datter Milla, som for tiden bor i en midlertidig bolig på Scheelsmindevej, mens 
håndværkerne sætter deres lejlighed på Vegavej i stand. 

Mange hilsner 
Plus Bolig
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STATUS PÅ BYGGERIET
Selve renoveringen begyndte i slutningen af efteråret sidste år. 

Beboerne i den nederste blok på Vegavej (Blok A) flyttede ud af deres lejligheder i oktober, og  
beboerne i den næste blok (Blok B) flyttede ud i november.

Det var oprindelig planen, at renoveringen af Blok A skulle have været færdig i løbet af foråret, så 
beboere kunne være flyttet tilbage til deres nyrenoverede lejligheder i april og maj.  

STADIG FÆRDIG TIL TIDEN
Det er ikke unormalt, at der er forsinkelser i den første del af et så stort renoveringsprojekt.  

Vi regner med, at vi kan indhente forsinkelsen, så renoveringen af hele afdelingen stadig kan blive 
færdig til tiden inden udgangen af 2022. 

Så snart vi ved mere, vil vi lave en nyrevideret tidsplan, som vi forventer at kunne vise jer i næste 
nyhedsbrev.

Desværre er renoveringen løbet ind i en mindre forsinkelse. Det skyldes, at det er blevet besluttet at 
foretage nogle ændringer af facadekonstruktionen. Der er tale om nogle byggetekniske forbedringer 
inde bag de kommende teglstens- og træfacader.

Vi har derfor bedt murerne om at vente med at bygge facaderne, mens der tages endelig stilling til 
ændringerne.  
 
Det betyder dog ikke, at byggeriet står stille, selvom det godt kan se sådan ud, hvis man ser de  
nederste blokke på Vegavej udefra. 

Inde i bygningerne er håndværkerne i fuld gang. I Blok A er det indvendige arbejde tæt på at være 
færdig, og arbejdet skrider også godt frem i Blok B og C. 

Vi forventer, at vi kan sætte facadearbejdet i gang igen i nærmeste fremtid. Herefter vil der gå to-tre 
måneder, inden Blok A vil være klar til indflytning.

EN MINDRE FORSINKELSE

Indvendigt er håndværkerne nået 
langt, og snart går de i gang med 
facaderne på Vegavej.



Det er indtil videre gået godt med genhusningen af beboerne i forbindelse med renoveringen. 

Inden byggeriet gik i gang sidste år, stoppede Plus Bolig for al udlejning i afdelingen. På den måde 
blev der skabt et antal ledige boliger, som nu bliver brugt til genhusningslejligheder. 

Beboerne i de to nederste blokke på Vegavej (Blok A og B) flyttede ud af deres lejligheder i efteråret, 
mens beboerne i Blok C og D flyttede ud i marts. De bor nu i midlertidige lejligheder rundt omkring i 
afdelingen, mens deres egne boliger bliver renoverede. 

”Selvfølgelig er det lidt besværligt for beboerne, at de er nødt til at flytte ud af deres boliger i en 
periode under renoveringen, men jeg synes, at de klarer det rigtig flot,” siger genhusningskonsulent 
Birgitte Ljørring, der er ansat til at hjælpe beboerne under hele renoveringen:  

”Det er mit klare indtryk, at beboerne generelt er tilfredse med deres genhusning, også selvom  
perioden for nogle af dem bliver lidt længere end forventet.” 

Foreløbig har det været muligt at finde genhusningslejligheder til alle i afdelingen. På et tidspunkt 
kan det dog blive aktuelt for nogle beboere at blive genhuset i en bolig i en anden afdeling. Især hvis 
man har særlige ønsker til sin midlertidige bolig, for eksempel at det skal være en stuelejlighed. 

Alle beboere bliver varslet i god tid og senest tre måneder før, at renoveringen begynder i deres blok. 
I den forbindelse får alle beboere tilbudt en individuel samtale om deres ønsker og behov i forhold til 
genhusningen.

GENHUSNINGEN GÅR GODT

NY BYGGEANSVARLIG
Bygningskonstruktør Claus Greve er blevet ansat som ny byggeansvarlig for hele den store  
renovering af Scheelsmindevej og Vegavej. Hvis I har tekniske spørgsmål til renoveringen af  
boligerne, er I velkomne til fremover at kontakte ham (se bagsiden). 

Claus Greve har tidligere været ansat i Plus Bolig, og han var faktisk med til at lave de allerførste 
planer for renoveringen af afdelingen for nogle år siden. 

”Det er spændende at få ansvaret for sådan en stor 
byggeopgave, og jeg glæder mig til, at vi får skabt nogle 
gode og moderne boliger på Scheelsmindevej og
Vegavej. Beboerne kan godt glæde sig. Det bliver 
virkelig godt,” siger Claus Greve. 

Martin Pedersen, der hidtil har haft ansvaret for 
renoveringen, har fået nyt job. 

Claus Greve er ny byggeansvarlig for 
hele renoveringen. 



DET HAR IKKE VÆRET SÅ SLEMT
Pernille Lærke Siegenfeldt og børnene Milla på 
11 år og Bertram på 3 år var blandt de første, 
der blev genhuset i forbindelse med den store 
renovering af Plus Boligs boliger på 
Scheelsmindevej og Vegavej. 

”Det har faktisk ikke været så slemt,” siger 
Pernille.

Den lille familie flyttede ud af deres lejlighed i 
den nederste blok på Vegavej i oktober sidste 
år og har siden boet i en midlertidig lejlighed på 
Scheelsmindevej. 

Flytningen fra den ene lejlighed til den anden 
gik smertefrit. 

HAR DU SPØRGSMÅL?
Hvis du har spørgsmål til genhusningen, er du 
velkommen til at kontakte genhusningskonsulent 
Birgitte Ljørring på telefon 25799559 eller på 
blj@plusbolig.dk.  

Har du spørgsmål til renoveringen, kan du kontakte 
byggeansvarlig Claus Greve på telefon 22674390 
eller på clgr@plusbolig.dk. 

”De var vel fem flyttefolk, og de var både 
hjælpsomme og supereffektive. Efter et par 
timer havde de flyttet alle vores møbler og 
ting til vores midlertidige bolig,” siger hun. 

Selve genhusningen har også været et
positivt forløb. 

”Det har været fint hele vejen igennem. 
Genhusningskonsulenten Birgitte har svaret 
med det samme, når vi har haft spørgsmål, 
og tiden er faktisk gået relativt hurtigt i de 
måneder, vi har boet i en midlertidig lejlighed. 
Men nu glæder vi os til, at vi kan flytte tilbage 
og ind i vores nyrenoverede lejlighed,” siger 
Pernille. 

Pernille og Milla bor i midlertidig lejlighed på Scheelsmindevej.

Mor og datter glæder sig til, at 
hjemmet på Vegavej bliver færdig.


