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Byggeavis – Februar 2022 
 

 

Til beboere i afdeling 7 - Tietgensvej    11.02.2022 

 

KÆRE BEBOERE 

Vi har nu afleveret den første bolig efter den omfattende renovering. Det har været en travl 

og spændende proces, hvor håndværkerne har ydet en god indsats for at blive færdige til 

den aftalte tid. Vi ved, at det larmer og fylder en del, når der renoveres, men håber, at ud-

sigten til at komme tilbage til en ”ny” bolig kan opveje dette.  

Der er herunder indsat billeder efter renoveringen i nr. 5. 

 

Køkken 

Fælles entre 

Badeværelse lejlighed th Stue 
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BYGGESAGEN… 

 

- Parkering og ensretning 

Vi prøver hele tiden at justerer og tilpasse byggepladsen, så generne bliver mindst mulige 

for jer beboere. Vi har derfor i samråd med hovedentreprenøren og en ekstern konsulent 

besluttet at ensrette Tietgensvej, mens renoveringen pågår. Denne beslutning er truffet for 

at gøre færdslen mere sikker for både beboere og håndværkere. 

 

Ved opkraning af overdækning til stilladser vil Tietgensvej være spærret i et større tidsrum, 

derfor vil ensretningen være ophævet, mens dette pågår. 

 

Retningslinjer for parkering er gældende i følgende tidsinterval: 

 

Alle hverdage mellem kl. 6:00-17:00 

 

Uden for dette tidsrum er der fri parkering på hele Tietgensvej. 

 

Der er på den sidste side i byggeavisen et revideret kort med parkeringsforhold, hvor for-

hold vedrørende ensretningen er angivet.  

 

- Adgang under renovering af boliger 

Når renoveringen af de enkelte boliger er begyndt, skal vi påpege, at der ikke er adgang for 

beboere. Der er skærpede sikkerhedsmæssige forhold ved byggearbejder, som skal over-

holdes. Ved en evt. ulykke/skade vil pågældende ikke være omfattet af forsikringen. 

 

- Nye køkkener  

Det er blevet besluttet også at udskifte køkkener i etagehusene. Køkkener vil blive i samme 

kvalitet og udseende som de køkkener, der bliver monteret i dobbelthusene. Friis Andersen 

Arkitekter vil i den nærmeste fremtid opmåle i enkelte boliger for at fastlægge den endelige 

indretning. I forbindelse med udskiftningen af køkkener vil ydervæggen i køkkenet i stuelej-

lighederne også blive efterisoleret. 

  

Badeværelse lejlighed tv 

Kvist 
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- Udvendige arbejder 

Ved tilbageflytning til egen bolig efter renoveringen vil det være muligt at stillads ikke er 

nedtaget – og at der fortsat pågår udvendige arbejder ved boligen. Det vil evt. dreje sig om 

etablering af nyt omfangsdræn og nedløbsbrønde, maling af facader og genetablering af be-

lægninger, hegn, buske mv. Det skal påregnes, at arbejdet tager ca. 14 dage. 

 

- Tilslutning af vaskemaskiner og tørretumbler i renoveret boliger? 

Efter renoveringen af boligerne er der følgende muligheder for tilslutninger i badeværelser: 

 

-  I dobbelthuse har boligerne til venstre mulighed for enten at tilslutte en vaskemaskine 

eller en kombineret vaske/tørremaskine. 

-  I dobbelthuse har boligerne til højre mulighed for at tilslutte en vaskesøjle, dvs. både en 

vaskemaskine og en tørretumbler. 

-  I etagehusene er det muligt både i stueetage og på 1.sal at tilslutte vaskesøjle, dvs. både 

en vaskemaskine og en tørretumbler. 

 

GENHUSNING… 

 

- Rygning i genhusningsboliger? 

Det er ikke tilladt at ryge i genhusningsboligerne. 

 

- Tøjvask genhusningsboliger? 

Der er muligt at medbringe egen vaskemaskine ved genhusning på Tietgensvej 5. 

Beboere, der skal genhuses i en af de 3 boliger i Frisegade, skal anvende vaskemaskine og 

tørretumbler i kælderen. 

Beboere, der genhuses i Teglværksgade, skal bruge vaskeriet i kælderen på Teglværksgade 

11-13.  

De beboere, der ikke skal genhuses, vil få opsat deres egen vaskemaskine enten i kælderen 

eller i badevognen. 

 

- Flytning til genhusningsboligen? 

Byggesagen betaler flytteudgifter i forbindelse med tilbud om nedpakning og flytning af je-

res indbo til genhusningsboligen - og hjem igen. Flytningen varetages af professionelt flytte-

firma og planlægges i samarbejde med jer. Jeres indbo pakkes ned af flyttefirmaet, men I 

kan få udleveret det ønskede antal flyttekasser, hvis der er ting, I gerne selv vil pakke ned. 

De kasser I selv pakker, har I det fulde ansvar for - så hvis noget går i stykker i de kasser, 

er det jeres egen forsikring, der skal dække skaden.  

Som udgangspunkt skal I selv pakke jeres indbo ud i genhusningsboligen - og når I flytter 

hjem igen. Det betyder, at I selv skal samle evt. skabe, reoler og senge, som det har været 

nødvendigt at skille ad under flytningen, og at I også selv skal opsætte fx lamper, billeder 

og gardiner. 

 

_________________________________________________________________________ 

Spørgsmål til byggesagen … 

I er altid velkomne til at stille spørgsmål til byggesagen, det kan gøres på følgende måder: 

 

1.  I kan sende en mail til Friis Andersen Arkitekter v/Tom Hansen th@friis-a.dk 

2.  Hvis I ikke har adgang til internettet eller mail, er I velkomne til at ringe til  

     Tom Hansen på mobil 23 44 67 84 på alle hverdage mellem 9.00 - 15.00 

 

FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER 
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Skitse over retningslinjer for parkering og færdsel på Tietgensvej 

- Gældende fra februar 2022 

 

 Område med fri parkering 

 

 

 Område med parkering forbudt på hverdage mellem 6:00-17:00 

 

  

 Gående trafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgrænsning for parkering og gående trafik vil være anvist ved skiltning. 

 

 

Indkørsel forbudt  

fra Strandvej 

Indkørsel fra  

Colbjørnsensvej 
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