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Renovering af badeværelser
Om projektet
Renovering af badeværelser omfatter en totalrenovering af 198 badeværelser og udskiftning
af tekniske installationer på kollegiet.
Beslutningen om at renovere badeværelser på kollegiet er sket på et beboermøde den 10.
september 2020 og baggrunden for beslutningen er, at badeværelserne på kollegiet er
utidssvarende og nedslidte og det samme er de tekniske installationer.

Renovering af badeværelse i boliger omfatter:
- nedbrydning af eksisterende badeværelse
- genopbygning af nyt badeværelse
- udskiftning af vand, varme, ventilation og el-installation i badeværelser
- udskiftning af forsyningsrør til vand i bygning
- installation af vandmålere til individuel afregning efter renovering.

Midlertidig bad og toilet
Du kan ikke benytte dit badeværelset i din bolig i de ca. 5 uger renoveringen varer.
Der er opstillet midlertidige og seperate vogne med toilet og bad, som du frit kan benytte
under renoveringen. Kun du har adgang til badeværelset og sørger selv for at aflåse og
rengøre rummet.
Nøgle til badeværelset udleveres ved opstart på renovering i din bolig.
Adgang til din bolig
Håndværkerne har behov for adgang til din bolig mens der renoveres.
Er du ikke hjemme skal du aflevere en nøgle til din bolig.
Nøglen til boligen skal afleveres på kontoret i fælleshuset eller i postkassen
ved kontoret (HUSK at mærke nøglen med dit lejlighedsnummer).

OBS – Du kan få lavet en ekstra nøgle til din boligved henvendelse på kontoret ved
fælleshuset.
Opbevaring af nøgle til din bolig
Nøglen til din bolig opbevares i en aflåst boks ved din entredør.
Boksen kan kun åbnes af de håndværkere som skal udføre arbejde i din bolig .

Vand i køkken
Der vil i hele byggeperioden være planlagte vandafbrydelser i hele
blokken af 2-4 timers varighed.
Der vil ligeledes være lukket for vand i boligerne i perioder mens der
udføres tilslutning af nye rørledninger.
Disse vandafbrydelser varsles via SMS, hvis du ikke er tilmeldt SMS
service – se venligst nedenfor.

SMS-service
Der udsendes varsling/info via sms f.eks. før planlagt vandafbrydelse eller ved akut skade.
Tilmeld til sms-service kan ske via Hasseris Boligselskabs hjemmeside
hasseris-boligselskab.dk/beboer/til-og-frameld-sms-service/

Infotavle
Information om renovering er tilgængelig ved indgangen til trappeopgangen.
Der vil være information om projektet, illustrationer og tegninger af det nye badeværelse,
tidsplan og kontaktoplysninger.

Støj og støv
Mens håndværkerne udfører renoveringsarbejde i blokken vil der være
perioder med støj og støv i og udenfor din bolig forbindelse med
byggearbejdet.
Håndværkere udfører en let rengøring efter udført arbejde i boligen.

Grupperum
Kollegiets grupperum vil derfor være tilgængelige i hele byggeperioden for alle lejere.
For spørgsmål om grupperum, kontakt personalet på kollegiet.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål ang. nøgle til din bolig: Kontoret ved fælleshuset i kontortid – T: 98144809
Spørgsmål til bad- og toiletvogn:
Spørgsmål til projektet: Hasseris Boligselskab, Karsten Beier - 40978042 (hverdage 8-16)
Ved skader uden for normal arbejdstid: SSG skadeservice - 70239623

