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Vi har lovet at holde jer orienteret om status på 
projektet med renoveringen af sydfacaderne i jeres 
boliger.

Siden afstemningen i november, hvor et stort fler-
tal blandt beboerne stemte ja til projektet, har vores 
byggetekniske afdeling arbejdet videre med projek-
tet. Arbejdet foregår i øjeblikket ved skrivebordene i 
tæt samarbejde med vores rådgivere fra COWI.

Det betyder også, at der fortsat er lang tid til, at 
håndværkerne rykker ind i afdelingen. 

Vi har på bagsiden opdateret tidsplanen for projek-
tet og har forsøgt at forklare, hvad det er der sker i 
byggesagen lige nu. For selv om det virker stille – så 
har vi faktisk travlt med at forberede udbudet, hvor 
man finder den hovedentreprenør, der skal stå for 
arbejdet.

Som det ser ud nu – så er det mest realistisk, at de 
første håndværkere rykker ind i afdelingen i begyn-
delsen af 2023. Men som i alle andre byggesager, 
kan man ikke være mere præcis på nuværende tids-
punkt. Hvis du kigger på tidsplanen på bagsiden, kan 
du se, at der er mange ting, der skal falde på plads 
inden da.

Hvad med genhusning?
Som nævnt, skal alle beboere genhuses, mens der 
arbejdes omkring deres bolig. Vi kender endnu ikke 
planen for, hvilke opgange der skal renoveres først, 
og kan derfor ikke fortælle, hvem der skal genhuses 

først. Men så snart vi kender planen, vil vi naturlig-
vis kontakte jer. 

Alle beboere får personlig besked fra vores genhus-
ningskonsulent.

Vi skal forberede os på byggestøj
Selv om der ikke arbejdes tæt på din bolig, kan du 
ikke undgå at blive generet af støj og støv fra bygge-
pladsen. Vi vil naturligvis sørge for, at håndværker-
ne tager videst mulige hensyn. Men vi vil også op-
fordre til – og gerne hjælpe med – at der i afdelingen 
bliver sat gang i forskellige aktiviteter, så man ikke 
behøver sidde hjemme i sin lejlighed hele dagen, 
mens der larmes fra byggepladsen.

I vil høre mere fra os omkring dette – men vi modta-
ger også meget gerne gode ideer fra jer allerede nu.

Husk! Du kan læse tidligere nyhedsbreve med be-
skrivelse af, hvilke arbejder der skal udføres på 
plusbolig.dk

Med venlig hilsen
Byggeudvalget og Plus Bolig

Aalborg, 31. marts 2022

Hvor kan du læse mere om renoveringsplanerne?
På plusbolig.dk har vi samlet alle tidligere nyhedsbreve. > Læs mere her

Kære beboere i afdeling 1030 – Tove Ditlevsens Vej
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Tidsplan med forbehold

 Midlertidig udlejning

 

Etape 1 og forberedelser til etape 2
I 2014 blev etape 1 (nord-facader og indvendig renovering) af-

sluttet. Efterfølgende har der været arbejdet med etape 2, som 
blev endelig godkendt til støtte af Landsbyggefonden i 2021.

Projektering
Hele renoveringsopgaven beskrives i 
detaljer (projektering) af Plus Boligs 

eksterne rådgivere fra COWI.

Udbud af entreprenørydelserne
Udbudet skal følge EU-regler 
og strækker sig derfor flere 

måneder.

Beboerne siger ja
På det ekstraordinære afde-

lingsmøde sagde beboerne ja til 
helhedsplanens etape 2.

Forberedelse af byggeplads
Når projektet er endelig godkendt, kan 
den valgte entreprenør gå i gang med 

at klargøre byggepladsen.

Godkendels af budget
Inden vi sætter entreprenøren i gang  

skal hele budgettet godkendes af  
Landsbyggefonden og Aalborg Kommune.

Renovering
Arbejdet vil samlet strække sig over 

knap 2,5 år. Vi ved endnu ikke,  
i hvilken opgang arbejdet begynder.

Aflevering

Tidligere

NuVinter 2022 Efterår 2022

25. november 2021

Vinter 2023 2024/25Vinter 2023

Tidsplanen justeres løbende.

Når du skal genhuses, er det Plus Boligs opgave at finde en passen-
de genhusningsbolig til dig.

Som nævnt tidligere, forventer vi, at genhusningen vil vare cirka 6 
måneder og kan ske i en anden bolig i afdelingen, så vi undgår, at du 
skal flytte langt. 

For at sikre så mange ledige boliger som muligt til genhusning, ud-
lejer vi nu kun boliger på midlertidige kontrakter i afdelingen.

Du bliver kontaktet direkte af vores genhusningskonsulent i god tid 
inden genhusning bliver aktuelt – og vi vil løbende udsende nyheds-
breve om status på byggesagen.

Aalborg, 31. marts 2022 – nyhedsbrev – afdeling 1030. Tove Ditlevsens Vej

Husk!Du finder mere information om renoveringen på plusbolig.dk


