
Byggepartnerskab &os er godt i gang med 
de første forundersøgelser på renoverings-
projekt for at komme tættere på de konkrete 
løsninger til projektforslaget. 

I denne beboerinformation vil vi give en sta-
tus på arbejdet hidtil og fortælle om de næste 
skridt. 

Status for projektet  
Vi har lavet en række forskellige forunder-
søgelser, for at komme helt tæt på proble-
merne. Det har blandt andet være en såkaldt 
”tætheds-test” samt ”termografering”. Disse 
to undersøgelser indikerer, hvor det træk I 
oplever, stammer fra. Og det fortæller os, 
hvor der er konstruktioner i ydervæggen, der 
skaber kuldebroer. 

De hidtidige test og målinger har gjort det 
klart, at der skal skræddersyes en løsning til 
hvert af  de tre hegn, for at komme de opleve-
de problemer til livs. 

Forundersøgelserne er stadigvæk i gang, så I 
vil stadig kunne opleve, at der er håndværke-
re i afdelingerne, der tager destruktive prø-
ver af  facader, gavle, tag etc. og lave målinger 
i udvalgte lejligheder. 

Hvad sker der nu? 
Det næste der sker er, at byggepartnerskabet 
&os konkretiserer projektet og i dialog med 
følgegruppen udarbejder løsningsforslag. 

Nu kan vi forhåbentlig også snart mødes 
fysisk, så vi fx kan invitere til workshop, 
informationsmøde eller vise en mockup af  
løsningerne. Det hører I nærmere om. 

Til den tid har rådgiverne og entreprenører-
ne ligeledes fået nærmere indblik i projektets 
samlede økonomi.

Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til 
projektet, er I altid velkommen til at tage fat i 
KAB’s projektleder Thomas Tang på  
thota@kab-bolig.dk, ligesom I altid er vel-
kommen på ejendomskontoret.

Informationsmateriale fra projektet vil 
løbende være at finde på 
http://sydbo-bolig.dk
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