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MASTERPLAN SYD

AmENT HU§ ! PRøVEr"f;U§ENE
Ørmens Kvarter'10A og tr08

Kære beboer
Nu er der mulighed for at se de to nye prøvehuse, da vl inviterer til åbent husarrangementer for alle beboere i gårdhusene fra VA4 Syd og Nord.

Kom indenfor og se de færdige prØvehuse, der er opbygget som elementrenovering og nogle af de tilvalg der bliver tilbudt i projektet.
Her kan du tale med repræsentanter fra byggeudvalget, BO-VEST og rådgiverteamet.
Husk, at din mening betyder noget for, hvordan gårdhusene kommer til at se ud.
Til arrangementerne får du mulighed for at give.din mening til kende vedrørende
tilvalgs- og tilkøbsmulighederne.
Dine svar giver afdelingsbestyrelserne baggrundsviden og et bedre grundlag for at beslutte
hvilke løsninger, der skal indgå i renoveringen.

Abent hus finder sted på følgende datoer (overhold venligst tidspunktet for dit kvarter):
-k|.12.00-12.30 inviteres Uglens og Ravnens Kvarter
- kl. 12.30-13.00 inviteres Svanens Kvarter
- kl. '13.00-13.30 inviteres Duens, Hanens og Spættens Kvarter
- kl. 13.30-14.00 inviteres Ørnens Kvarter
- kl. 12.00-12.30
- kl. 12.30-13.00
- kl. 13.00-13,30
- kl. 13.30-14.00

Venlig hilsen
BO.VEST

inviteres Hjulets Kvarter
inviteres Ankerets Kvarter

inviteres Nøglens Kvarter
inviteres Vægtens Kvarter
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Der har længe været et ønske om at opgradere den aktuelle
renovering af gårdhusene på baggrund af de erfaringer der er
kommet med AB-projektet.
Vi har derfor opført io prøvehuse for at teste byggeteknik, økonomi, facadeløsninger og lignende.
Prøvehusene er opført som elementrenovering, dvs. at hele
huset er fjernet ned til fundamenterne, og bygget op på ny, Der
benyttes færdige elementer for vægge og tag, deraf navnei. Det
indvendige arbejder udføres traditionelt.

ADBAD §, REN@VER§NG
Renoveringen af gårdhusene som indgår i basisrenoveringen.

En elementrenovering giver en masse fordele:

lndretning:

- Bedre isolering
- Lavere varmeforbrug

4 mulige indretninger, inkl. samme som eksisterende
indretning

- Øgei loftshøjde
- Mere dagslys
- Gulwarme

Renovering af tag med nyt tagpap, tagrender, nedløb,
inddækninger og lofter med nye ovenlys

- Lavere driftsomkostninger og hensaettelser
- Skjulte ventilationsrør i tagkonstruktionen

Let gårdfacade:

- Smukkere tagprofil i udhæng
- Uændrede indretningsmuligheder

- Lettere at placere nye vinduer mod stier
- Haver skal genanlægges
- Forkortet byggetid
- Opdatering af bygningsdele og installationer
- Forbedret bæredygtighed - energiforbrug og livscyklus
- NJy facade - ny identitet

Tag/loft:

Den lette facade mod den private gårdhave erstattes af
ny træ-alu facade med ruder i 2-lags glas og ens brystninghøjde i begge lette facader. Brystninger isoleres, så
de imødekommer gældende energikrav.
Dør i tung facade:
Døren udskiftes og erstattes af ny dør

Gulv:

I dag viser vi tre ting. Vi viser omfanget af elementrenover-

Der støbes nyt betondæk med isolering og lægges nye
lamelparket trægulve

ing, mulige tilvalg/tilkøb i projektet, samt en vifte af forskellige
facadeløsninger.

Badeværelse:

I hvert prøvehus er udstillet plancher, der viser hvilke plantegninger der er mulige, når i selv skal vælge indretningen af
leres eget hus. Men I skal huske på, at det først er senere i
processen, at vl taler om selve indretningen. I første omgang
er det prøvehusene, og de løsninger som du ser i dag, du skal
vurdere. Derfor vil vi gerne bede dig om at besvare et evalueringsskema, når du har set prøvehusene.

Nyt badeværelse med samme størelse som eksisterende med ny indretning

Køkken:
Nyt åbent køkken

Teknik:
Teknik for vand, varme og ventilation inklusiv målere
placeres i teknikskab i entr6 og teknikboks udenfor

huset
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
BO-VEST
skjultføring af
330 cm

(+4osocmift.nu)
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Varme og ventilation
Der udføres en komplet ny varmeinstallation med
gulwarme i hele huset.
Der etableres en central boligventilationsunit med
indblæsning fra rørkasse over let facade. Emhætte i
køkken, udsugning i køkken, badeværelse og depot
hvis boligen har det
EI:

Komplet ny standard el-installation iht. gældende staerkstrømsbekendtgørelse

Have:
Have reetableres med sokkelrende langs havefacaden.
Hvis økonomien rækker udføres der helt nye haver.

Snit f gårdhus med elementrenovering

ffiffiffiffiffi sffie
farnilie med et eller to kiernmebæende

Ørnen 10A indrettes til en
hørn og behøv for ekstra ophevaring i dorm af et depot.

Detaljer om boligen
Udbud 2 - alt er nyt udover fundamenterne. Følgende er med eventuelle
tilvalg/tilkøb.

lndretning:
Ny åben planløsning med stue og køkken/alrum i åben forbindelse (tilvalE)

[-et gårdfacade:
Den lette facade mod den private gårdhave erstattes af træ-aluminiumsfacade
med 2-lags ruder og glas i brystninger
(glas i brystninger - tilvalg/tilkøb)
Twng facade:
Fibercementplader i antracit og grå
Dør i twng facade:
Udskiftes og erstattes af ny dør med
koøje, kun med udkig pga. film på rude
(koøje - tilvalg/tilkøb)
Gwlv:
På det nye terrændæk lægges Plank
nordic grey bambusgulv (tilvalg/tilkøb)

Eadeværelse:
Nyt badevaerelse med ny indretning

Køkken:
Bordplade i hvid kompaktlaminat,
grebsfrie låger i slidtstaerk lak i mat hvid
og hvid sokkel (tilvalg/tilkøb)

Tehnik:
Teknik for vand, varme og ventilation

inklusiv målere placeres iteknikskab
entre og teknikboks udenfor huset
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Varnqe og ventilatian:

Der udføres en komplet ny varmeinstallation med gulwarme i hele huset.
Der etableres en central boligventilaiionsunit med indblæsningsventiler i loftei.
Emhaette i køkken, udsugningsventiler i
loftet i køkken, badeværelse og depot

EI:
Komplet ny standard el-installation iht.
gældende staerkstrø msbekendtg ø relse
Flave:
Vandhane i have
Nyetableret have (tilkøb)
Pergola (tilkøb)
Plankeværk

indgangsfacade 104

køkken med indEang til to værelser

gårdhaven med vandret plankeværk
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Ørnen 4&E indrettes fd em stor farttilie, §@!'i't kar brwg før en stat kofig
mzæd ekstra {mange værelser og sfaofrgl sfore fasd.fes øp§n*ldsrum
Detaljer am batrigen
Udbud 2 - alt er nyt udover fundamen-

terne. Følgende er med eventuelle
tilvalg/tilkøb.

lndretninE:
Ny åben planløsning med stue og
køkkenalrum i åben
forbindelse (tilvalg)
l-et gårdfacade:
Den leite facade mod den private
gårdhave erstattes af iræ-aluminiurnsfacade med lukkede brystninger som
facadeplader

Tung {acade:
Fibercemeniplade i grå, riflet coftenstål, plan cortenstål og fiberceinentplade i havefacaderne

Eør i tung facade:
Udskiftes og ersiattes af ny dør med
dørspion

Gulv:
På det nye terraandaek lægges ban'lbusgulv extreme i natur med mai lak
(tilvalg/tilkøb)

Badeværelse:
Nyt badeværelse med ny indretning

Køkken:
Bordplade af grå kompaktlaminat, lakeret låger med slidstærk lak i mat hvicl
og bøjlegreb i rustfristål og grå sokke!

lan - indretninE

Teknik:
Teknik for vand, varme og ventilation
inklusiv målere placeres iteknikskab
entrå og teknikboks udenfor husei
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Varme og ventilatian:
Der udføres en komplet ny varmeinstallation med gulwarme i hele huset.
Der etableres en central boligventilationsunit med indblaesningsventiler i loftet. Emhætte i køkken, udsugningsventiler i loftet i køkken og
badeværelse.

EI:

'dgangsfacade 1AB

Komplet ny standard el-installation
iht. gældende staerkstrømsbekendtgørelse

Have:
Vandhane i have
Nyetableret have (tilkøb)
Plankeværk (tilkøb)

iue nned wdsyn tit være{ser og fiaver

gårdhaven i'l0B med plankeværk

