DET BLIVER

GODT!

BYGGEUDVALGET ER DIN STEMME
I RENOVERINGEN
Byggeudvalget er din stemme direkte til boligselskabet og entreprenøren,
og derfor følger udvalget byggesagen tæt. Jeres byggeudvalg sørger for, at
byggesagen bliver planlagt og gennemført med størst muligt hensyn til dig
og dine naboer.
På et afdelingsmøde har du og dine naboer selv været med til at vælge de
beboere, der er en del af byggeudvalget.

DET VIL STØJE OG STØVE, INDEN DET BLIVER GODT

På din afdelings renoveringside på bosj.dk kan du se, hvem der sidder i jeres
byggeudvalg.

Sammen har I vedtaget en renovering i jeres afdeling, som vil give jeres hjem en forlænget levetid.
I har valgt at investere tid, penge og ikke mindst overskud i at give jeres fælles rammer nyt liv, og
det kommer til at gavne jer alle.

FØLG MED I RENOVERINGEN

Men, det vil også medføre en række gener, når du bliver boende, mens renoveringen er i gang. Under
renoveringen bliver din afdeling nemlig omdannet til en byggeplads, som påvirker din hverdag både
udvendigt i dit boligområde og indvendigt i dit hjem.
Vi håber på din tålmodighed, mens håndværkerne gør deres bedste for at skabe et flot resultat for
dig og dine naboer. Med denne folder forsøger vi at kaste lys over de forandringer og gener, du kan
opleve, mens renoveringen står på.
Du skal forberede dig på, at det ikke bliver helt nemt at bo i din afdeling, imens vi renoverer. Men
hold ud. Det bliver godt, når vi er færdige.

Vi ønsker, at du er velinformeret under renoveringen. Derfor har vi bl.a. lavet en
renoveringsside på din afdelings hjemmeside på bosj.dk. Renoveringssiden
bliver løbende opdateret med nødvendig information om renoveringen.
Her kan du også finde svar på spørgsmål om eventuel genhusning og kontakte
relevante medarbejdere i boligselskabet.
Inden renoveringen starter, vil du desuden modtage en liste med kontaktoplysninger på de personer, der kan hjælpe dig under renoveringen.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er bekymret eller har spørgsmål.
Find renoveringssiden for din afdeling på bosj.dk/renovering

VI SKAL I GANG MED
AT RENOVERE DIT HJEM

HVORFOR RENOVERER VI?
Det er vigtigt, at jeres afdeling er attraktiv for både jer og kommende beboere. Som tiden går, kan
det ikke undgås, at der kommer slid på bygningerne, og derfor skal jeres afdeling naturligvis renoveres
hen ad vejen. Når vi renoverer, er det for at sikre både dig og fremtidige beboere et sundt, funktionelt
og klimavenligt hjem.
Boligselskabet Sjælland Sjællandsvænget 1
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ÆNDRINGER I DIN BOLIG UNDER RENOVERINGEN

DIN HVERDAG BLIVER PÅVIRKET
Når vi renoverer, bliver din hverdag påvirket – og der kan være daglige rutiner, som du
er nødt til at ændre på. Selvom håndværkerne og vi gør, hvad vi kan for at begrænse
generne, er der en periode, hvor du med garanti bliver påvirket af renoveringen. Vi
håber, at du vil bære over med situationen og glæde dig over de forbedrede rammer,
du kan se frem til, når renoveringen er færdig.

KRAFTIG BELYSNING I VINTERHALVÅRET
Særligt i vinterhalvåret kan du opleve, at der er kraftig belysning på byggepladsen og evt. på stilladset.
Belysningen er nødvendig for, at håndværkerne kan
udføre deres arbejde og for at forebygge ubudne
gæster på byggepladsen.

SÅDAN KAN DIT BOLIGOMRÅDE BLIVE PÅVIRKET
STØV OG SNAVS
Når håndværkerne skal ind i dit hjem og arbejde, vil det ikke
kunne undgås, at der kommer snavs og støv. Håndværkerne
prøver bedst muligt at afskærme det støvende arbejde fra
dine øvrige rum og anvender også værktøj, der samler støv
op efterhånden.
Når håndværkerne er helt færdige i et rum, aftørrer de vandrette overflader, men de udfører ikke en egentlig rengøring.
Du må derfor forvente at skulle gøre ekstra rent i ny og næ,
mens der bliver renoveret.
LARM OG STØJ
Vi kan ikke undgå at larme og støje, når der bliver
arbejdet. Det er primært i dagtimerne i hverdagene,
at du vil opleve larm og støj. Vores håndværkere skal
overholde kommunens retningslinjer for støjgener.

LUKNING AF VAND, VARME
OG STRØM
Du kan i korte perioder opleve, at vi
må lukke for vand, varme og strøm. Du
får naturligvis besked, inden vi lukker.

PARKERINGSFORHOLD
Renoveringen kan medføre, at en række parkeringspladser i boligafdelingen skal bruges til byggematerialer,
lastbiler og håndværkerbiler. Det kan fx betyde, at du i
en periode bliver nødt til at parkere lidt længere fra din
bolig end normalt. Vi forsøger, så vidt det er muligt at
undgå at bruge parkeringspladserne til byggematerialer.

HUSDYR
Hvis du har dyr, der lever i bur – fx
fisk eller fugl, kan de godt være i boligen, når der er håndværkere. Håndværkerne kommer ikke ind i en bolig,
hvor der fx er en fritgående hund.
Derfor skal fritgående dyr kun være
i boligen, hvis de er i et aflåst rum.

BYGGEMATERIALER PÅ FÆLLES AREALER
Der kan i perioder være byggematerialer på jeres
fælles grønne områder og øvrige arealer.

STILLADS
Renoveringen kan medføre, at der kan komme stillads
op omkring bygningen. Af hensyn til din sikkerhed er
det forbudt at opholde sig eller klatre på stilladset. Husk
også at lukke dine vinduer, når du går hjemmefra. For at
beskytte håndværkerne under arbejdet, kan der komme
presenning op, og det er muligt, det giver lidt vindstøj
og påvirker dit lysindfald.

AFSPÆRRING AF VEJE OG STIER
Under renoveringen kan veje og stier blive afspærret
med fx hegn. Det gør vi for at passe på dig, dine børn
og naboer, så I alle kan gå sikkert rundt i boligområdet
under renoveringen. Vi giver besked, inden der bliver
sat afspærring op, og vi skilter naturligvis, så du og
andre kan finde rundt.

BRUG AF KØKKEN OG BADEVÆRELSE
Hvis dit køkken og/eller badeværelse skal renoveres,
kan det betyde, at du i en periode ikke kan bruge det.
Og det kan være, at du er nødt til at bruge en opstillet
toiletvogn nær din bolig i den periode, arbejdet står
på. Hvis det er tilfældet, vil du blive informeret om det.

ADGANG TIL DIN BOLIG
Undervejs i byggeprocessen skal håndværkerne ind i din
bolig. Derfor vil du modtage forskellige varslinger både
fra os i Boligselskabet Sjælland og fra entreprenøren.
Fra Boligselskabet Sjælland modtager du en 3-måneders
varsling og en 6-ugers varsling. Derefter vil entreprenøren
under hele byggeprocessen varsle sin adgang til din bolig
både 14 dage og 3 dage før.
Du skal være opmærksom på, at en 14-dages varsling kun
fortæller, cirka hvornår håndværkeren kommer ind i din
bolig, 3-dages varslingen skal til gengæld være præcis.
Hvis håndværkeren bliver forhindret eller forsinket, vil
du få besked.
Det er vigtigt, at du giver entreprenørens håndværkere
adgang til din bolig på det oplyste tidspunkt. På den
måde hjælper vi hinanden til, at renoveringsprocessen
ikke bliver forsinket eller dyrere.

PAS PÅ DINE TING
Når håndværkerne skal arbejde i dit hjem, kan der være
behov for, at du rykker dine møbler ud fra væggen eller
ind i et andet rum i din bolig. Du kan evt. også tildække
dine møbler. Vi anbefaler desuden, at du lægger dine
værdifulde genstande væk.
TJEK DIN FORSIKRING
En renovering forøger risikoen
for skader. Inden renoveringen i
din bolig går i gang, er det derfor
vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab og oplyser dem
om, at din bolig skal renoveres.
Du skal være opmærksom på,
at sker der noget med dine møbler i hjemmet under
renoveringen, er det din egen indboforsikring, der skal
dække skaden. Det er derfor vigtigt, at du har en dækkende indboforsikring.

