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Renoveringen er endelig slut, og resultatet er blevet godt. Hele byggeriet fremstår meget flot, og 

en stor del af lejlighederne er blevet forbedret med større badeværelser og nye køkkener. 

Lejlighederne er blevet bedre isoleret, så der kan spares på varmen. Der er nu gang i 1 års 

gennemgang, og vi håber i har fået skrevet alt på listerne. Og at der gøres noget hvis der er 

problemer. 

Udenomsarealerne er også næsten kommet på plads. Vi mangler stadig pavillonerne, som skal stå 

ved S-huset og mellem Langhusene. Træer og buske er blevet trimmet/fjernet. Det er dog ikke alle 

træer vi må skære i ud mod Grenåvej. Træerne på ydersiden af stakittet tilhører Århus Kommune, 

og dem må vi ikke gøre noget ved. Vi har fået robotplæneklippere, og det kører vist fint. Plænerne 

bliver rigtig pæne. 

Affald Varme er langt med pumpehuset på hjørnet ved S-huset, og det ser pænt ud, når nu det 

ikke kunne være anderledes. Nu glæder vi os til de er helt færdige, så skurvognen foran S-huset 

kan komme væk. Planen er vist at de er færdige til november. Det var lidt ærgerligt at de lige 

skulle grave den pæne græsplæne op igen. Men vi får noget ny asfalt betalt af dem senere, så det 

er meget godt. 

Vores fælleslokale under 1A er blevet renoveret, og er blevet meget pænt. Vi har købt lidt nye 

borde og lamper, og der er installeret en opvaskemaskine og en lille kogeplade. Det kan benyttes 

til mindre sammenkomster, eller andet kreativt og socialt. Der er siddepladser til 22 pers, hvis man 

har lyst til at være så mange dernede. Vi mangler at få hængt noget på væggene. Vi håber 

beboerne vil bruge det til sociale arrangementer.  

Vi havde håbet at holde en ordentlig fest i år oven på renoveringen. Men det satte Corona 

desværre en stopper for. Vi må se tiden an, og håber det kan blive til næste år. 
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