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SIDE 1 AF 4

Skrænt 1-3: Beboerne i Skrænt 1-3 flytter hjem cirka fire uger senere end
planlagt
Skrænt 2, 4 og 6 samt Mark, Sten og Vester ulige numre: Jeres
genhusning vil være forlænget med otte til ni uger, udover den forsinkelse,
I allerede er blevet oplyst om tilbage i august
Vester 2, 4, 6 og 8: Renoveringen vil starte en måned senere end planlagt.
Renoveringen skulle oprindeliget være startet tirsdag den 3. januar 2023,
men opstart er nu rykket til mandag den 6. februar 2023. 

Mandag den 3. oktober 2022 er der kommet en ny tidsplan fra 
Enemærke & Petersen.

Hvad skyldes den nye forsinkelse?
Enemærke & Petersen har brug for at lave de forskellige renoveringsarbejder
i en anden rækkefølge, end de tidligere har gjort. Det betyder, at de nu vil
afslutte arbejdet i jorden, inden de går i gang med facader, tage med mere.
Og det giver desværre en yderligere forsinkelse til renoveringen.

Hvilke boliger bliver berørt?

Alle berørte beboere er informeret om forsinkelsen.

Kommer der flere forsinkelser?
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.

Vi beklager den ulejlighed, forsinkelsen giver de berørte beboere. 
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SIDE 2 AF 4

Elskabet i C-boligerne anbriges ved siden af
entrédøren, se markeringen med rødt på plantegningen
til højre.

Den nye placering erstatter den placering, vi fortalte i
byggeposten i juni måned. 

ELSKAB I C-BOLIGER
Der er fundet en ny placering til elskabet i C-boligerne. 

HEJ FRA TROELS FRA ENEMÆRKE & PETERSEN
'Den vigtigeste mand på pladsen', sådan
lyder én af beskrivelserne på Troels Jan
Kristensen . 

Troels har været 17,5 år hos Enemærke &
Petersen og var med til at starte
byggepladsen på Galgebakken for snart et
år siden.

Troels starter dagen tidligt. Faktisk møder
han ind allerede klokken 6 om morgenen,
og dagen går med at holde styr på
byggepladsen. Udover at arbejde på
byggepladsen, så er Troels bindeleddet
mellem Galgebakkens ejendomskontor og
Enemærke & Petersen, for eksempel hvis
der skal varslinger ud, der opstår en sag
eller noget helt tredje. 

Selv siger Troels: 'Kald mig blæksprutte
eller stik i rend dreng'.



Du vælger selv, om du vil have sået græs i din have.

Flere af jer ønsker ikke, at der bliver sået græs i jeres haver, og det ønske har Byggeudvalget valgt at
imødekommede.

Hvis du ikke vil have sået græs
Du skal hente en seddel på Ejendomskontoret, hvis du ikke ønsker, at der bliver sået græs i din have.
Du skal udfylde og aflevere sedlen i forbindelse med, at du alligevel laver tilvalg. Fortryder du dit valg,
kan du hente en pose med græsfrø i Beboerudlånet. 

Ønsker du græs i din have, skal du ikke gøre noget. 

GRÆSSÅNING

Plantehotellet er flyttet fra Sten til græsarealet bagved
Sønder 9.

Desværre har den varme august måned taget livet af
flere planter på plantehotellet. De planter, der stod til at
redde, har vi flyttet til det nye plantehotel i bag 
Sønder 9. 

Planen er, at plantehotellet skal fungere for alle
beboerne og være tilgængeligt under hele renoveringen.

Vær venligst opmærksom på, at du som beboer selv skal
stå pasning af dine planter på plantehotellet.

SIDE 3 AF 4

PLANTEHOTEL

FLYTTET



VELKOMMEN HJEM
Om cirka en måned flytter de første beboere hjem igen.

Der er sikkert nogle beboere, der tæller ned. De første

beboere i Skrænt 3 flytter nemlig hjem i slutningen af

november til deres nyrenoverede bolig.

Vi forventer, at boligerne indvendigt er klar fra

slutningen af oktober måned. Herefter skal strædet

gøres færdigt med postkasser, fliser og andre småting,

så alt er klar til at byde beboerne velkommen hjem 
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