
 

BYGGEAVIS 
Byggeavis nr. 05 – Marts 2019 

Nykøbing F. Boligselskab – afd. 35 Hammerlodden/Teglværksgade  

 

 

Kære Beboer 

Renoveringen af afdelingen er godt i gang. De 

første beboere i blok E har været genhuset. 

Nogle er flyttet til andre afdelinger, og resten, 

som stadig er genhuset, flytter tilbage til deres 

nyrenoverede boliger i april 2019.  

 

I denne byggeavis kan du læse mere om status 

på projektet samt tidsplan for, hvornår 

renoveringen når til din blok, og du dermed 

også skal genhuses.  

 

Status på renoveringen 

Entreprenøren BO-HUS A/S er godt i gang med 

renoveringen af blok E, der forventes at være 

afsluttet og indflytningsklar i midten af april 

2019.  

 

I midten af februar 2019 blev beboerne fra blok 

C genhuset i hhv. pavilloner og midlertidige 

boliger i blok D. Fra midten af april 2019 bliver 

beboere fra de første 6 boliger i blok B – dvs. 

Hammerlodden nr. 39, 1. og 2. sal samt nr. 65 

og 67 stuen – genhuset. Derefter vil 

renoveringen fortsætte i blok A efterfulgt af de 

resterende boliger i blok B og til sidst blok D. 

 

Nedrivningen af blok C er også godt i gang. 

Efter nedrivning begynder selve 

renoveringen/udskiftningen af badeværelserne 

og etablering af nye nødvendige 

installationsskakte mv. 

  

Tilbageflytning til blok E 

De beboere, der skal flytte tilbage til deres 

nyrenoverede bolig i blok E, vil modtage 

information om, hvornår de skal fraflytte 

pavillonerne.  

 

Tilbageflytning vil foregå på samme måde som 

ved fraflytning af boligerne. Det vil sige, at der 

omdeles information fra OB Flytning vedr. 

nedpakning af inventar i pavillonerne samt 

aftale om, hvornår der flyttes fra pavillon til 

bolig. Hold øje med information fra OB Flytning. 

 

Flytning tilbage til nyrenoverede boliger i blok E 

vil ske i dagene fra 9. april til 15. april. Den 

præcise dato vil beboerne blive orienteret om i 

begyndelsen af april. Efter beboere er flyttet ind 

i blok E, vil der fortsat foregår arbejder i 

området omkring blokken.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Oversigt over blokkene. Genhusningspavilloner er opstillet bag 
ved blok E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nye vinduer i blok E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyt flot køkken er ved at blive monteret i blok E.  
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Genhusning 

De første beboere, der blev genhuset, var 

beboere fra blok E. Der var desværre lidt 

udfordringer i pavillonerne i begyndelsen mht. 

internet og installation af vaskemaskiner. Alt 

dette er bragt i orden, og næste hold beboere – 

fra blok C – er nu genhuset i pavilloner samt 

midlertidige boliger i blok D.  

 

De beboere, der har været genhuset indtil nu, 

har været glade for at bo i pavillonerne, og ind- 

og udflytning er forløbet fint. 

 

Som de fleste beboere ved, foregår genhusning 

således:  

 Der holdes blokmøde cirka 3-2 uger 

inden genhusning begynder. OB 

Flytning vil komme og registrere dit 

indbo og aftale nærmere i forhold til 

flytning og evt. hjælp til nedpakning. 

Der aftales også, hvilke ting og møbler 

der eventuel skal opmagasineres. Der 

er også mulighed for at opmagasinere 

dit indbo i et af værelserne i pavillonen. 

 Du vil modtage varslinger fra OB 

Flytning om den præcise dag for, 

hvornår du skal flytte til 

genhusningspavillon eller til midlertidig 

bolig i blok D.  

 Selve dagen for flytningen aftaler I også 

i forhold til, hvordan du flytter 

madvarer, køkkenting mv, så du hurtigt 

kan komme på plads.  

 Når du flytter tilbage, er det også OB 

Flytning, der flytter dit indbo tilbage 

igen.  

 Du skal være opmærksom på, at du 

selv skal flytte dine husdyr, samt at 

pavillonerne er røgfrie, så rygning 

foregår udenfor.  

I genhusningspavillonerne er der etableret tv- 

signal med Yousee grundpakke samt fælles 

trådløs internetforbindelse.  

 

Vis hensyn 

Det er vigtigt, at alle tager hensyn til beboerne i 

naboafdelingen, der ejes af Boligselskabet 

Fjordparken. Det vil sige, at der naturligvis ikke 

må luftes hunde eller parkeres på deres område. 

 

Spørgsmål om genhusning 

Har du spørgsmål til genhusning – eller andre 

spørgsmål – er du velkommen til at kontakte:  

 

Genhusningskonsulent  

Trine Relster fra Rambøll  

Mail: trtr@ramboll.dk  

Telefon: 5162 7991 

 

 

 

Vær opmærksom på at overholde 

varslinger! 

 

Det er vigtigt at overholde de datoer, der 

bliver oplyst i varslingerne og de aftaler der 

indgås med OB Flytning.  

 

Hvis ikke du fraflytter til aftalt tidspunkt vil 

det forsinke renoveringen. For at 

entreprenøren kan overholde sin tidsplan skal 

genhusning foregå uden forsinkelser.  

 

Information og varslinger  

Der kommer løbende informationer om 

renoveringen, også når genhusningen 

begynder. Loven siger, at du skal varsles 

minimum 3 måneder, inden du skal genhuses. 

Derfor vil du blive informeret og varslet i god 

tid, inden genhusningen begynder. 

 

Tidsplan 

Nedenfor kan du se, hvornår renoveringen 

begynder i din opgang (de resterende boliger i 

blok A, B og D). Hvis der sker ændringer i 

tidsplanen, vil du blive orienteret, men det 

håber vi ikke, at der gør. 

 

Blok A: Medio juni – ultimo oktober 2019 

Hammerlodden nr. 35 + 37, 1. og 2. tv. og th.  

Hammerlodden nr. 69, 71, 73, 75 stuen 

 

Blok B/2: Medio august – ultimo 

december 2019 

Hammerlodden nr. 41, 1. og 2. sal tv. og th.  

+ nr. 61 og 63 stuen 

 

Blok B/3: Ultimo januar 2020 - medio 

maj 2020 

Hammerlodden nr. 43, 1. og 2. sal tv. og th. 

+ 57 og 59 stuen  

 

Blok B/4 + B/5: Ultimo oktober 2019 - 

primo marts 2020 

Hammerlodden 45 og 47 1. og 2. sal tv. og th. 

+49, 51, 53, 55 stuen 

 

Blok D: Primo marts – ultimo juli 2020 

Teglværksgade 7 og 9, stuen, 1. og 2. sal tv. 

og th 
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