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AFDELINGSBESTYRELSEN 
STORE HUS 

Avedøre Boligselskab. Afd. 3503-5. Avedøre Stationsby 
Sadelmagerporten 2 A. 2650 Hvidovre. E-mail: bestyrelse.sh@avbs.dk 

 
Den 2. oktober. 2018 

 

Kære beboere 

 

På beboerinformationsmøde den 9. oktober 2018 i aualen, Enghøjhuset, vil nedenstående blive 

gennemgået.  

 

Renoveringsprojektet omhandler følgende arbejder: 

 Renovering af kloak under kældergulv 

 Udskiftning af varmtvandsbeholdere 

 Udskiftning af vandledning i kælder og indskudt dæk 

 Udskiftning af vandrør og faldstammer i installationsskakte i badeværelser 

 Arbejder i badeværelser og entre (samt mellemgang i 4 vær.-lejl.) 

 

Forventet tidsplan for det samlede projekt (der tages forbehold for prøvestreng) 

 Blok 1 nr. 2 X01-X24  oktober 2018 – juni 2019 

 Blok 2 nr. 2 X25-X48  april 2019 – oktober 2019 

 Blok 3 nr. 4 X01-X24  august 2019 – december 2019 

 Blok 4 nr. 4 X25-X48  november 2019 – april 2020 

 

Forventet proces i boligen 

 Uge 1  Demontering af sanitet, skaktvæg og gamle rør samt foring af afløbsrør 

 Uge 2  Montering af nye rør i skakt 

 Uge 3  Lukning af huller i dæk og isolering af rør i skakt 

 Uge 4  Montering af skaktvæg og malerbehandling af væg 

 Uge 5  Malerbehandling af skaktvæg samt sanitetsmontering og rengøring 

 Uge 6  Mangelgennemgang og udbedring af evt. mangler 

 

Under selve renoveringen i boligerne er der afsat 6 ugers arbejde. Dog vil håndværkerne komme og gå i 

din bolig, da mange af installationsarbejderne er afhængige af hinanden, og der arbejdes meget op og 

ned i bygningen, hvor de lodrette føringsveje er. Dette betyder dog ikke, at du er glemt, men du kan 

komme til at opleve, at der kan gå flere dage uden håndværkere i din bolig. Hav venligst tålmodighed.  

 

På informationsmødet vil entreprenøren og rådgiverne fortælle om de praktiske forhold i forbindelse 

med renoveringen. Der vil desuden blive mulighed for at stille spørgsmål samt få oplysning om 

kontaktpersoner mv. 

 

Du vil modtage en 6 ugers varsling inden opstart samt 14 dage og 3 dage inden opstart i din bolig. I 

disse varslingsbreve står der nærmere anført, hvordan du som beboer skal forholde dig under 

renoveringsperioden i din bolig. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen Store Hus 
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