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NY TIDSPLAN FOR RENOVERINGEN
Desværre er der forsinkelser, og derfor får du her en ny og opdateret tidsplan
for renoveringen. Læs hvorfor der er forsinkelser, og hvordan det påvirker din
genhusning og tilbageflytning.   

HVORFOR ER DER FORSINKELSER?
Helhedsplanen for Galgebakken er én af Danmarkshistoriens største renoveringer. 

Desværre har det taget længere tid end forventet at få materialer. Derudover har der
været udfordringer med afløb i kældrene, og det har været vanskeligere end forventet at
få overblik over de mange arbejdsgange, der er i renoveringen. Alt sammen ting som gør,
at tidsplanen ikke længere kan holdes.

HVOR MEGET ER RENOVOVERINGEN FORSINKET?
Forsinkelsen er på omkring otte uger på både genhusning og tilbageflytning. Så
hurtigt som muligt får du et brev eller en e-mail fra os i BO-VEST med de
nøjagtige datoer, der gælder for dig. 

Efter nytår starter renoveringen i de lige numre i Vester (2, 4, 6 og 8).
Forventningen er, at renoveringen herefter vil holde tidsplanen med en
genhusningsperiode på 6-8 måneder.

Selvom tidsplanen er forsinket, betyder det ikke, at renoveringen
er gået i stå. 150 håndværkere har hver dag deres gang på
byggepladsen. I Skrænt 1-3 er der kommet tag på boligerne, der
bliver sat fliser op på badeværelserne og lagt gulve. I Skrænt 2-6
bliver der arbejdet på sokler, facader og VVS. Og i Mark og Sten
er nedrivningen i gang. 

FORSINKET, MEN IKKE GÅET I STÅ

ER DEN NYE TIDSPLAN ENDELIG?
Vi prøver så godt det er muligt at give dig en dato for, hvornår du skal genhuses, og
hvornår du kan flytte tilbage til din renoverede bolig. 

Når det er sagt, så kan der komme nye ændringer. Derfor beder vi dig være opmærksom
på, at der også til denne tidsplan kan ske justeringer. 
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Når du skal flytte tilbage til din bolig, sker det i såkaldte puljer. 

Her bliver otte boliger klar hver 14. dag til at tage imod nye beboere. Det
gør, at du ikke altid flytter hjem på samme dato som din nabo. 

FLYTNING I PULJER


