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I DETTE NUMMER AF
BYGGEPOSTEN:

STATUS PÅ

PRØVEBOLIGERNE

STATUS PÅ

GENHUSNINGS-

PROCESSEN

De nødvendige nedrivningsarbejder, inden
prøveboligerne bygges, er i gang. Prøveboligen for D-
boliger er under produktion på fabrikken. 

NEDRIVNING OG SANERING AF
PRØVEBOLIGERNE ER I GANG

Arbejdet med prøveboligerne er i gang. Indtil videre, er det
generelt nedrivningsarbejder, der sker på husene. For at kunne
lave den nye gulvopbygning er køkkenerne blevet nedtaget og
badeværelserne revet ned. Alle indvendige VVS-installationer er
fjernet. Det samme er gulve, isolering og strøer. 
 
Gipsplader skaber rum til skimmelafrensning
De lette ydervægge er blevet strippet, så der kun står gipsplader
tilbage. De skal også fjernes, men er indtil videre blevet
stående, for at skabe et lukket indvendigt arbejdsmiljø, hvor
miljøsanering og skimmelafrensning af de tunge vægge kan ske. 
 
Lette vægge er i produktion
De lette vægge, der skal erstatte de eksisterende, er under
produktion på en fabrik på Tåsinge. Efterisoleringen til de tunge
facader er også undervejs. 



SIDE 2 AF 2

Byggetilladelse til D-boliger på plads
D-boligerne har nu modtaget byggetilladelse fra Albertslund
Kommune. D-boligerne bliver bygget som præfabrikerede
elementer, som efterfølgende bliver sat på plads i
Galgebakken. Lige nu er elementerne under produktion på
Flexmoduls fabrik i Vinderup i Vestjylland. 
 
Nedrivning af D-boligblok går snart igang
Nedrivningen af den D-boligblok, hvor prøveboligen skal
opføres vil gå i gang indenfor nærmeste fremtid.
 
Åbent hus i maj
Der planlægges åbent hus i prøveboligerne i maj måned. Mere
information følger. 

FIND MERE INFORMATION PÅ GALGEBAKKEN-RENOVERING.DK
HER FINDER DU BL.A. TEGNINGSMATERIALE AF PRØVEHUSENE, FLERE

BILLEDER OG MERE INFORMATION OM GENHUSNING. DU KAN OGSÅ HENTE

ET GENHUSNINGSSKEMA, HVIS DU MANGLER.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL GENHUSNING?
HUSK SPØRGEDAGENE!
Alle Galgebakkens husstande har nu modtaget et
genhusningsskema. I skemaet skal du angive dine
ønsker til genhusning.

Der er omdelt genhusningsskemaer i Galgebakken. For at kunne
planlægge genhusningen, har BO-VEST brug for at vide mere om
dine behov. I skemaet skal du derfor angive dine ønsker til
genhusningen.
 
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet, eller har
uddybende spørgsmål til genhusningen, kan du henvende til BO-
VESTs genhusningsteam på genhusning@bo-vest.dk
eller telefon 88180818. Du kan også møde teamet i Galgebakken,
når vi afholder en række spørgedage på Galgebakkens
ejendomskontor. Find datoerne på renovering-galgebakken.dk.

BEKYMRER DU DIG
OM HUSLEJEN
EFTER
RENOVERINGEN?
HUSK DU KAN FÅ

HJÆLP HOS

BO-VESTS

ØKONOMISKE

BEBOERRÅDGIVER.

LÆS MERE PÅ 

BO-VEST.DK


