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3 MÅNEDERS VARSLING 

 

 
 

Til beboerne i afd. 7, Tietgensvej 5-11, 15-21 og 22-28                                    7. juni 2021 

 

 

 

KÆRE BEBOERE 

 

Vi er nu kommet så langt, at projektet er udsendt i indbudt licitation.   

Når resultatet af licitationen foreligger, skal det godkendes af Nykøbing F. Boligselskab, 

Landsbyggefonden og Guldborgsund Kommune, inden der kan skrives kontrakt med hoved-

entreprenøren - så der vil fortsat kunne ske små bump på vejen og forskydninger i tidspla-

nen …… men vi forventer at kunne påbegynde renoveringen primo oktober 2021.  

Byggeperioden forventes at strække sig over ca. 1,5 år.  

 

Håndværkerne vil begynde renoveringen på Tietgensvej 5 - og stille og roligt bevæge sig 

ned ad vejen - og slutte med de røde huse.  

_________________________________________________________________________ 

 

Varslinger 

Inden arbejdet går i gang i din bolig, vil du modtage en 6 ugers varsling fra os samt  

en 2 ugers og 3 dages varsling fra hovedentreprenøren.  

 

6 ugers varslingen vil angive:  

- en forventet dato for, hvornår arbejdet begynder i din bolig 

- en beskrivelse af, hvad der skal udføres i afdelingen 

- oplysninger om anstilling af byggeplads  

- samt opfølgning på indkomne spørgsmål til byggesagen 

 

2 ugers varslingen vil minde dig om, at nu nærmer tiden sig.   

Varslingen vil beskrive:    

- en forventet dato for, hvornår arbejdet begynder i din bolig 

- en forventet angivelse af tidsrum for arbejdets udførelse 

- en beskrivelse af, hvad der skal udføres 

- en beskrivelse af evt. gener 
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- en beskrivelse af hvad du skal gøre inden håndværkerne kommer 

 

3 dages varslingen vil minde dig om, at nu er der få dage til, at håndværkere kommer.   

Varslingen vil beskrive:  

- en præcis dato for, hvornår arbejdet begynder i din bolig 

- en præcis angivelse af tidsrum for arbejdets udførelse 

- en beskrivelse af, hvad du skal gøre, inden håndværkerne kommer 

 

- kan jeg nægte håndværkerne adgang til min lejlighed?  

Nej, du kan ikke nægte Boligselskabet, herunder håndværkere adgang til din bolig.   

 

Arbejderne er så omfattende, at Nykøbing F. Boligselskab har ret til adgang til lejemålet iht. 

lov om leje af almene boliger §33 stk. 2 – og Boligselskabet er berettiget til at hæve lejeaf-

talen iht.  § 84 og §90, hvis du modsætter dig, at håndværkerne får adgang til lejemålet. 

  

Beboere, som ikke skal genhuses, må forvente støv- og støjgener. Derudover vil der gene-

relt være øget trafik i området, men vi håber, at I vil tage rigtig godt imod håndværkerne, 

så vi kan få et godt forløb til glæde og gavn for alle. 

_________________________________________________________________________ 

 

Genhusning 

Alle beboere - i de gule huse og beboere på 1. sal i de røde huse - skal genhuses, da de ind-

vendige arbejder er så omfattende, at det ikke er muligt at blive i sin bolig under renoverin-

gen.  

 

Beboere - i stuen i de røde huse - kan blive i deres boliger, da de indvendige arbejder ho-

vedsageligt omfatter badeværelset. Under renoveringen af dit badeværelse, vil der blive op-

stillet en mobil badevogn tæt på din bolig. Du bliver endvidere tilbudt at få opstillet et tør-

kloset i din bolig, så du ikke skal ud i badevognen om natten.  

Tømning og rengøring af tørklosettet vil blive udført af hovedentreprenøren. 

 

Du vil blive kontaktet af genhusningskonsulenten, dog er genhusningsboligerne ikke på 

plads endnu, men der arbejdes på en løsning. 

 

Vi kan dog allerede nu, svare på følgende spørgsmål:  

   

- hvad skal jeg betale i husleje? 

Når du er midlertidigt genhuset, er huslejen den samme som din nuværende husleje.  

 

- hvordan med forsikringer? 

Nykøbing F. Boligselskab - har som ejer af bygningerne - en bygningsforsikring, som dæk-

ker skader på bygningerne f.eks. brand-, storm- og vandskader - men ikke privat indbo. 

 

Vi anbefaler derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab og sikrer, at du har en indbofor-

sikring, og om den skal ajourføres inden renoveringen.  

Husk at oplyse, om du skal genhuses.  

 

- hvem flytter for mig? 

Dit indbo vil blive pakket ned - og flyttet tilbage igen - af et professionelt flyttefirma.  

Alle småtingene skal du selv pakke ud, så det bliver placeret, som du ønsker det.  

Har du indbo, du ikke nødvendigvis får brug for i genhusningsperioden, vil du kunne få det 

opmagasineret. Udhuse og kælderrum behøver du ikke at rydde.  
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- kan jeg få min vaske-/opvaskemaskine med? 

Vi vil først kunne svare på spørgsmålet, når genhusningsboligen er kendt. 

Men vi kan oplyse, at din vaske-/opvaskemaskine bliver genmonteret i din bolig under byg-

gesagen, og således uden udgift for dig.   

 

- hvad med husdyr? 

Hvis du har husdyr, kan du tage den/dem med i genhusningsboligen.   

 

- skal jeg flytte adresse?  

Som udgangspunkt forbliver jeres postkasser hvor de er i dag, så hvis du har mulighed for 

at afhente din post, er det ikke nødvendigt for byggesagen, at du flytter adresse - men en 

privat beslutning. Vi forventer, at genhusningsperioden vil være ca. 6 måneder.    

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

- spørgsmål til byggesagen … 

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål til byggesagen, og du har 3 muligheder: 

 

1. Du kan kontakte jeres repræsentanter i byggeudvalget, som vil tage spørgsmålet op  

    på førstkommende byggeudvalgsmøde:  

    formand Thomas Thilemann, 61 41 92 14, thomasthil83@hotmail.com 

    bestyrelsesmedlem Anders Enevoldsen, 28 26 42 69, tietgensvej@outlook.dk 

    bestyrelsesmedlem Jette Johansen, 23 41 37 12, jette.johansen29@gmail.com 

2. Du kan sende en mail til Friis Andersen Arkitekter v/Ulla Albertsen ua@friis-a.dk 

3. Hvis du ikke har adgang til Internettet eller mail, er du velkommen til at ringe til  

    Ulla Albertsen på mobil 30 50 49 27 på alle hverdage mellem 9.00 - 15.00. 

 

Spørgsmål, som kan være relevante for alle beboere, vil blive medtaget i næste vars-

ling/Byggeavis.  

 

Spørgsmål til den daglige drift, skal fortsat rettes til Nykøbing F. Boligselskab.  

 

 

 

 

 

På vegne af Nykøbing F. Boligselskab 

FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER 
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