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Plus Bolig, afd. 1062 Omegavej 

Infobrev  

 

Til alle beboere i afdeling 1062 Omegavej  

Opstart med renoveringsarbejder i jeres afdeling vil blive forrykket på grund af, at ansøgning om 

energitilskud først kan blive behandlet i energistyrelsen i perioden august-oktober 2021.  

I henhold til gældende regler for energitilskud må der ikke indgås aftale med entreprenør om 

udførelse af renoveringsarbejder i afdelingen, før der er givet tilsagn om energitilskud.  

Ny tidsplan for renovering af jeres afdeling er planlagt til følgende: 

- Arkitekt på sagen er igangsat med udarbejdelse af udbudsmateriale.  

- Juni 2021. Der udføres screening i afdelingen for evt miljøfarlige stoffer i overfalder og 

bygningsdele.  

- Først i august 2021. Ansøgning om energitilskud indsendes til energistyrelsen. Der 

forventes en behandlingstid på 2-3 måneder.  

- 17. september 2021. Der holdes licitation for udbud af renoveringsarbejder i afdelingen.  
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- November 2021. Udskiftning af nedbrudte tage forventes opstartet, og vil blive videreført 
gennem vinterperioden 2021/2022.  

- Marts 2022. Udskiftning af vinduer og indvendige renoveringsarbejder forventes opstartet.  

- November 2022. Alle renoveringsarbejder forventes afsluttet.  

 

I oktober 2021 vil der blive udsendt nyt infobrev til alle beboere i afdelingen med oplysning om 
følgende: 

- Byggestart, rækkefølge og tidsforløb for renoveringsarbejder i den enkelte bolig i 

afdelingen.  

- Proces for udførelse af renoveringsarbejder i den enkelte bolig, bl.a. for flytning af indbo, 

som i stor udstrækning vil blive udført af håndværkere på sagen.  

 

Renoveringsarbejder ved den enkelte bolig vil blive varslet 1 måned før og 1 uge før opstart heraf.  

 

Hvis i har spørgsmål til den kommende renoveringssag i jeres afdeling, så er I meget velkommen til 

at kontakte mig på tlf 2178 8449 eller mail: thba@plusbolig.dk  

 

 

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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