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Renovering af gårdhusene
Kære beboere i VA 4 Syd!
I dette nyhedsbrev kan I læse mere om status på renoveringsprojektet.
Hvor langt er vi med byggesagen?
Byggesagen har i november afleveret de sidste
boliger i Svanens Kvarter, hvori både opdelte
boliger og parterreboliger er afleveret. Boligerne
i Ravnens og Uglens Kvarter er under renovering
og forventes afleveret ultimo marts 2022.

I VA 4 Nord er NCC påbegyndt nedrivning og
udgravning til kloakker i Vægtens Kvarter - lige
numre. Det forventes, at NCC vil være i gang i
hele Vægtens Kvarter medio december 2021.
NCC forventer at flytte hele mandskabsskurbyen
til Vægtens og Nøglens Kvarter ultimo december
2021.
Aflevering af haver
Haveafslutningerne har været betinget af vejrlig
og de nye løsninger i de opdelte boligers haver.
Haverne har ved flere tilfælde ikke stået klar til
beboerne ved indflytning, og dette har medført,
at der foregår arbejder i haven efter indflytning.
NCC er ca. 1-2 uger bagefter med aflevering af
haver. Dette forventer NCC at indhente over de
næste måneder, og herefter vil haverne blive
afleveret i takt med indflytningerne.

I de boliger, hvor man flytter ind uden eksem
pelvis hegn, monterer NCC et interimshegn, så
håndværkerne og øvrige beboere ikke kan kigge
ind ad vinduerne.

Mangeludbedring af haverne udføres samtidig
med 5-ugers beboermangeludbedringen. Det vil
sige fem uger efter indflytning.
Lys i kvartererne
I alle kvarterer i VA 4 Syd udføres ny terrænbe
lysning i form af lysmaster, pullerter og facade
lamper.
Der har løbende været udfordringer med belys
ningen, og den har i dele eller i hele kvarteret
ikke været aktiv. En af årsagerne til det mang
lende lys er, at NCC løbende omkobler strøm
men til kvartererne for at tilslutte flere boliger til
systemet.
NCC forsøger løbende at sikre belysningen i alle
kvarterer.
Ved manglende belysning ved hoveddøre eller
rundt i kvartererne kontaktes Driften.
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