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Hvis du har undret dig over dug, på den indvendige side af de nye vinduer, kommer
her en forklaring. Det er et tegn på at vinduerne er tæ  e og godt isolerede. Før var der 
nemlig stor lu  -udski  ning, gennem utætheder i de gamle  vinduer. Lu  en skal nu ski  es på 
anden vis, hvilket giver større behov for manuel udlu  ning i boligerne. Til gengæld giver de nye 
vinduer en lavere varmeregning og et bedre indeklima, særligt i forhold  l trækgener. 
Dugger vinduerne på udvendig side, er det endnu et tegn på at vinduerne isolerer, som de 
skal, ved at holde den varme lu   inde og den kolde lu   ude. Det er ikke skadeligt og eff ekten 
vil a  age med  den. 

Hvad kan jeg gøre?
Husk at lu  e ud hver dag, især i soveværelser, køkken og baderum. Lav
gennemtræk fl ere gange dagligt i 5-10 minu  er, som beskrevet i husordenen. 

Kære beboere i afdeling 26

Hermed gives en kort status på renoveringsprojektet på Doravej. Vi er godt i gang med vindues-
udski  ningen e  er den delvise nedlukning, på grund af corona-situa  onen. 
Der er god fremdri   i projektet, og vi er ved at gennemgå de første blokke for fejl og mangler. 
Fremover vil det ske løbende, e  erhånden som de enkelte blokke færdiggøres. Plus Bolig udfø-
rer en s  kprøvekontrol i  lfældige lejemål, i samarbejde med byggeledelsen. Dere  er får alle 
beboere  lsendt et skema,  l notering af eventuelle fejl e  er renoveringsarbejdet. Der vil være 
billed-eksempler, som viser hvad man kan holde øje med. 

På næste side ses en  lre  et overordnet  dsplan, som viser hvornår der arbejdes på de enkelte 
blokke. For nærmere informa  on udsendes løbende varslinger. Det betyder at du får direkte 
besked før udvendigt arbejde starter på din blok - og igen før håndværkerne har behov for 
adgang  l din bolig, i forbindelse med vinduesudski  ningen. I  dsplanen er indarbejdet 3 uger, 
hvor håndværkerne holder ferie; uge 29, 30 samt 31. I den periode nedtages s  lladser, 
så vidt muligt, mens størstedelen af renoveringsarbejdet sæ  es på pause.

Ud over facaderenoveringen er der 1-års e  ersyn, på den afslu  ede beton- 
og hegnsrenovering, i uge 30. Nærmere orientering kommer. Se evt. folderen 

”Gode råd  l din bolig” 
som kan fi ndes på 
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Tidsplan

Nedenstående  dsplan viser, hvornår der forventes at blive arbejdet på facaden i de
kommende blokke:

HUSK: 
Du kan al  d kontakte 

Plus Bolig ved spørgsmål 
 l projektet:

Nane   Simone Alstrup Nielsen
e-mail: nani@plusbolig.dk

Tlf.: 30 50 59 15
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uge 27 – 35
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uge 32 - 44
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uge 32 - 38
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Blok 4      Stueplan      Uge 26 – 28
   
Blok 5                 Stueplan      Uge 25 – 28
  
Blok 6                1. salsplan    Uge 27 – 28                   Stueplan   Uge 32 – 35
  
Blok 7                1. salsplan    Uge 32 – 39                   Stueplan   Uge 39 – 44
  
Blok 8                1. salsplan    Uge 32 – 36                   Stueplan   Uge 36 – 38
  
Blok 9                1. salsplan    Uge 40 – 46                   Stueplan   Uge 46 – 50
  
Blok 10                1. salsplan    Uge 36 – 40                   Stueplan   Uge 40 – 42

Blok 11                1. salsplan    Uge 46 – 2                     Stueplan    Uge 2 – 6
  
Blok 12                1. salsplan    Uge 40 – 44                   Stueplan    Uge 44 – 46
  
Blok 13                1. salsplan    Uge 3 – 6                       Stueplan    Uge 6 – 7
  
Blok 14                1. salsplan    Uge 44 – 47                   Stueplan   Uge 47 – 48
  
Blok 15                1. salsplan    Uge 6 – 12                     Stueplan   Uge 12 – 15

I orienteres løbende, ved ændringer i  dsplanen. Hold venligst øje med varslinger, som 
giver nærmere informa  on om hvornår håndværkerne har behov for adgang  l jeres 
bolig. 


