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ULVEN KOMMER…
Man fristes lidt til at bruge det gamle ordsprog, når man skal
orientere om renoveringen af boligerne på Bøgevej.
Sidst vi skrev om tagudskftningen mv på Bøgevej, var tidshorisonten, at arbejdet kune gå i gang i sommerperioden. Men
sådan skulle det altså ikke gå. Foråret gik med at udarbejde
udbudsmateriale, så vi kunne sende opgaven i licitation, og kort
før sommerferien modtog vi tilbudene.
Den glædelige nyhed er, at tilbudene holder sig omkring vores
budget, så vi kan fortsætte processen. Næste skridt er, at
Aalborg Kommune og Landsbyggefonden (som jo yder et stort
tilskud til renoveringsarbejdet) skal godkende budgettet. Det
kommer til at ske inden for de næste måneder. Og så – ja, så
kan vi endelig gå i gang med tagudskiftning, renovering af altangang og opførelse af nye altaner på ’højhuset’.
Med fare for, at nogen råber ’ulven kommer’ - så vover vi altså
pelsen og går nu efter, at arbejdet kan komme i gang sidst på
året.
Vil du høre mere om renoveringsprojektet, så mød op på
afdelingsmødet mandag den 19. august, hvor vi har sat tid af til
emnet.

HVAD SKAL DER LAVES?

Udskiftningen af tage på Bøgevej 2-40 omfatter følgende opgaver:
• Udskiftning af eternitplader til paptag
med listetækning
• Forstærkning af træremme henover
indgangspartier mm.
• Forstærkning af spær i tagrum, hvor
spærene er skåret over ved gl. ovenly
• Gennemgang af forankringer/beslag i
tagrummet
• Nyt udhæng i form af ændret stern og
underbeklædning (det store kasseudhæng
ændres til en tynd stern og inddækning
af rem/spærender).
• Nye tagrender.
Herudover skal altangangen på ’højhuset’ renoveres/udskiftes på grund af
omfattende betonskader, og der opføres
nye altaner på havesiden.

Dette nyhedsbrev vedrører renoveringen af Bøgevej 2-40, men vi har valgt at omdele nyhedsbrevet til alle
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