
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20. JUNI 2022 

Til beboerne i Rosenlunden 
Vallensbæk Boligselskab 
 
Udskiftningen af ejendommens vinduer og døre skal nu 
i gang. 
 
Historisk kan vi oplyse, at den lovpligtige 3-måneders 
varsling blev omdelt den 15. november 2021 jf. lov om 
leje af almene boliger § 33, stk. 1. 
 
Som oplyst på det ekstra ordinære afdelingsmøde den 
9. juni 2022, er det Albertslund Tømrer & Snedker 
(HRH) som har vundet licitationen.  
 
I den kommende periode forventes det derfor, at der 
indgås entreprisekontrakt med HRH, så vinduesudskift-
ningen kan komme i gang. 
 
 
Adgang til din bolig 

I forbindelse med udskiftning af vinduer og 
døre skal håndværkerne have adgang til 
din bolig over 2 omgange. 
 

Adgang til din bolig – registrering og opmåling 
I juni måned skal HRH have adgang til din bolig. Her 
skal der laves en registrering og opmåling af vinduer og 
døre. 
 
Adgang til din bolig – opstart vindue- og døreudskiftning  
I august måned skal HRH igen have adgang til din bolig 
ifm. vinduesmontagen. Arbejdet foregår i tidsrummet 
07.30 til 16.00. 
 
Bemærk venligst, at dette er en generel 6 ugers varsling 
for alle boliger og lejemål i Rosenlunden.  
Der vil blive omdelt en 14- og 3 dags varsling med præ-
cise datoer og information med hvornår håndværkerne 
begynder i din bolig. 
 
 
 

Adgang og aflevering af nøgler 

 
Der skal være fuld adgang til din bolig, når arbejderne 
skal udføres. 
 
Derfor skal du, inden arbejdet begynder, aflevere nøgler 
der passer til din hoveddør.  
 
Hvis IKKE håndværkene får adgang, kan det give for-
sinkelser i projektet, og det kan få økonomiske konse-
kvenser for afdelingen og for beboeren i den pågæl-
dende bolig. 
 
Forventet tidsplan  
Registrering og opmåling              juli 2022 
Opstart udførelse byggeplads              august 2022 
Opstart udførelse boliger  august 2022 
Aflevering           december 2022 
 
Læs yderligere nyttig information om renoveringen 
på bagsiden af dette brev.  
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Panton, Byggerådgiver & partner 
 
 
 
 

6 ugers varsling – Adgang til boligen 
Udskiftning af vinduer og døre 

Aflevering nøgler til ejendomskontoret 
Rosenlunden 25, 2625 Vallensbæk 
Kontor- og telefontid: man-fredag 9.00 -9.30 
Tlf.: 43 62 76 63 - Mail: ek-rosenlunden@kab-bolig.dk 
 
Aflevering af nøgle skal ske i kuvert med navn og 
adresse. 
 
Deadline for aflevering af nøgler vil du blive informeret 
yderligere om senest 14 dage forinden arbejdet i din 
bolig påbegyndes. 
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Hvad skal der ske? 
Der skal udføres en større udskiftning af eksisterende 
vinduer og døre inkl. følgearbejder. 
 
Entreprenøren vil foretage en registrering og opmåling 
af dine vinduer, før udskiftningen kan igangsættes. 
Dette foretages i juni måned som varslet på side 1. 
 
Entreprenøren vil foretage en skriftlig og en fotografisk 
registrering af vinduer og døre i din bolig. Entreprenø-
ren gør udelukkende dette med henblik på planlægning 
af arbejdet.  
 
Hvis håndværkerne ikke kan komme til, eller der ikke er 
tilstrækkeligt ryddet, kan afdelingen risikere at få store 
udgifter til rydning, som håndværkerne i stedet selv bli-
ver nødt til at foretage.  
 
Selve udførelsen og selve udskiftningen påbegyndes 
først i August 2022. 
 
Du vil modtage varsling fra entreprenøren 14- og 3 
dage før opstart af arbejder i din bolig, samt en særskilt 
orientering inden udskiftning af dine vinduer og døre. 
 
Du som beboer skal derudover være opmærksom på 
følgende: 
· Indvendigt omkring vinduer og døre afsluttes der 

med en hvid liste 
· Der kan komme farveforskel i flisereparationer på 

badeværelser. Hvis du selv har fået lagt fliser, og 
har flere tilbage, må du gerne meddele dette til 
ejendomskontoret. Der tilstræbes re-
etablering af fliser i tættest mulige far-
venuancer omkring vinduer 

 

Information før opstart 
Før opstart af arbejder i de enkelte boliger, vil du mod-
tage en 14- og 3 dages varsling fra entreprenøren.  
 
Disse varslinger indeholder information og nærmere 
præcisering af dato og tidspunkt for, hvornår entrepre-
nøren skal have adgang, samt hvad der skal ske, og 
hvor det skal ske i din bolig, og hvilke områder der skal 
være ryddet. 
 
Adgang til din bolig 
I forbindelse med udskiftning af vinduer og døre skal 
håndværkerne have adgang til din bolig.  
 
Giver du ikke adgang til din bolig til den varslede peri-
ode, vil dette betyde, at dit lejemål kan opsiges eller 

ophæves, jf. lov om leje af almene boliger §§ 84 og 
90. 
 
Forberedelser 
For at håndværkerne kan udføre deres arbejde, be-
des du rydde arbejdsområdet i boligen, så der er 
plads til, at håndværkerne uhindret kan komme til.  
 
Du vil få mere præcis information om de forberedel-
ser, du skal foretage i de 14- og 3 dages varslinger, 
som omdeles før opstart.  
 
Indboforsikring 
Projektet er omfattet af en byggeforsikring, men 
som udgangspunkt bør du informere din egen 
indboforsikring omkring opstart renovering.  
 
 

Mere information om arbejdet 
Før og undervejs i projektet vil der blive ud-
sendt nyhedsbreve med nærmere informa-

tion om renoveringen og hvordan det berører jeres dag-
ligdag. 
 
Du kan også kontakte ejendomskontoret for yderligere 
spørgsmål. 
 
· Tlf.: 43 62 76 63  

· Mail: ek-rosenlunden@kab-bolig.dk 

 
Kontor- og telefontid: mandag til fredag kl. 09.00 – 09.30 
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