
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære beboere i Vejlby Hus! 
 
Så er der nyt om renoveringen af Vejlby Hus. 
 
Det er Erhverv og Boligbyg A/S som skal forestå renoveringen af Vejlby Hus.  
 
Vi begynder at etablerer byggeplads inde i jeres gård fra den 11. november 2020. Alle-
rede mandag den 9. november bliver de første skurvogne midlertidig opstillet på jeres 
parkeringsplads. Der afspærres 6 parkeringspladser. De indvendige arbejder begynder 
efter planen den 30. november 2020.  
 
Under renoveringen bliver det varmemester Svend Jørgensen, der vil bistå jer. Svend har 
stor erfaring med såvel renovering som genhusning fra Dybbølvej.  
 
I forbindelse med renoveringen, bliver det, som aftalt, mulig at foretage en række be-
boertilvalg i forhold til overflader samt nogle forskellige tilkøb alt efter hvor i afdelingen 
i bor. Vi er sammen med entreprenøren, i gang med at udarbejde et beboertilvalgskata-
log, som vil blive sendt ud til jer i december 2020. Vi laver en udstilling boligforeningens 
administration i Tranekærparken 1, hvor I kan besigtige de forskellige elementer. 
 
Som tidligere orienteret, har der været en problemstilling omkring entreprenørens an-
vendelse af jeres kælderrum. Dette problem er nu blevet væsentligt reduceret, idet en-
treprenøren kun skal gøre brug af kælderrummene i perioden 1. maj 2021 til 31.12 2021. 
Kælderrummene er ikke tilgængelige i den periode. Entreprenøren skal arbejde med de 
vandrør som findes i disse rum og selv vil trække vandledninger m.m. igennem kælde-
ren. Faren for at der vil opstå vandskade på jeres indbo/sager er for stor. 
 
Vi vil opmagasinere indholdet i jeres depotrum i perioden 1. maj 2021 til 31.12 2021. I 
vil i den tid ikke have adgang til jeres deponerede effekter. I er selv ansvarlige for ned-
pakningen af de effekter der deponeres. 
 
Det næste der sker er, at vi holder et indledende informationsmøde med beboerne i 
etape 1, hvor den valgte entreprenør også deltager. Beboerne i alle etaper vil blive ind-
kaldt til et sådant møde. 
 
Der kommer en særskilt invitation. 
 
Med venlig hilsen 
Boligforeningen 10. marts 1943 
 

 


