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Side 1 

 

Til beboerne  
KAB Vallensbæk Boligselskab afd. Rosenlunden 
 
 
Opdatering vedr. renoveringsprojektet 

 

Hermed en status fra Byens Byggerådgivning omhandlende jeres forstående renoveringsprojekt 
som blev vedtaget på afdelingsmødet d. 11. august 2021.  
Vi er jeres byggerådgiver mens renoveringsarbejdet gennemføres på ejendommen. 
Ved at læse denne skrivelse kan I forberede jer på hvad, der kommer til at ske. 
 
 
Hvad omhandler projektet? 
Renoveringsprojektet omfatter følgende: 
§ Der etableres byggeplads i området omkring afdelingen 
§ Der opsættes lifte eller stilladser til udførelse af opgaven 
§ Vinduer og døre demonteres  
§ De nye vindues- og dørelementer monteres 
§ Vinduesplader i boligerne udskiftes 
§ Der monteres en hvidmalet liste og finishfuge mod jeres eksisterende lysninger 

 
 
Varslinger og øvrige beboerorienteringer 
Når selve arbejdet bliver gennemført, skal håndværkerne have adgang til din bolig.  
Dette er hermed varslet jf. lejeloven.  
 
Du vil modtage to varslinger fra tømrerfirmaet, ca. 2 uger og 2-4 dage før at arbejdet skal udføres. 
I disse varslinger vil du blive orienteret nærmere vedr. rydning i arbejdsområdet, aflevering af 
nøgle osv. 
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Side 2 

 

Vejledende tidsplan 
 
Afdelingsmøde:  september 2021 
Udsendelse af udbudsmateriale: december 2021 
Licitation:   januar 2022 
Forventet byggeopstart:  marts 2022 
Forventet aflevering:  ultimo juni 2022 
 
 
Forsikring 
I forbindelse med arbejdernes gennemførsel tegnes en projektforsikring og entreprenøren har en 
ansvarsforsikring. Det anbefales alligevel, at alle beboere kontrollerer, at egen indboforsikring er 
opdateret og informerer eget forsikringsselskab om, at der gennemføres renovering på 
ejendommen (Enkelte selskaber kan have særlige forbehold på indbo-/familieforsikring.) 
 
Alle er naturligvis velkomne til at kontakte os Byens Byggerådgivning direkte, hvis der opstår 
spørgsmål eller problemer, I vil have afklaret.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
 
 
 
 
 

Mikkel Panton 
Byggerådgiver & partner 
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