September 2017 - 9

Helhedsplanen for Galgebakken
- invitation til informationsmøde i beboerhuset 3. oktober 2017 BO-VEST og HPU vil gerne invitere alle interesserede til informationsmøde om ventilation og krybekældre. Mødet foregår den 3. oktober i beboerhuset klokken 18.00 -21.00

Informationer om facader, vinduer/døre, bad og udearealer.

Rådgiverne fra Nova5 Arkitekter, Orbicon rådgivende ingeniører, Marianne Levinsen Landskab samt BO-VEST vil på informationsmødet
fortælle om arbejdet med facader, vinduer og døre, bad, udearealer, byggeplads og byggeproces i Galgebakkens huse.

Prøvehusene åbner torsdag den 28. september

Har man lyst til at se ventilationsprøvehusene igen åbner de på torsdag den 28. september og vil være åbne alle dage frem mod informationsmødet den 3. oktober, så alle beboere kan gå forbi og kigge på de forskellige løsninger.
Vær dog opmærksom på at ventilation ikke er et tema på informationsmødet d. 3. oktober.
Husene er åbne torsdag og fredag fra klokken 8.00 - 18.00, samt lørdag og søndag fra klokken 8.00 - 16.00.
Ventilationsprøvehusene ligger:
•
Mark 2–6B, A5-bolig (dette er ejendomskontoret - her er ikke åbent som øvrige prøvehuse)
•
Skrænt 3–5B, B5-bolig
•
Øster 7–4A, C4-bolig
•
Øster 10-7A, C5-bolig
•
Neder 7-3, A2-bolig.
Besøgende skal være opmærksomme på, at den ventilationsinstallation, der er i A2-boligen i Neder 7-3, viser en ventilation, som den ville
være i en A5-bolig. Der vil være tegninger og forklaringer i boligen.

Materialer på web og på ejendomskontoret

Så snart rådgiver har lagt sidste hånd på det materiale, der vil blive fremlagt på informationsmødet, vil det blive lagt på Galgebakkens
renoveringshjemmeside www.galgebakken-renovering.dk, så interesserede kan downloade og kigge det igennem inden mødet. Derudover vil der være et par trykte eksemplarer at finde på ejendomskontoret. Da der stadigvæk arbejdes på informationsmaterialet er det
muligt, at rådgiver foretager små ændringer i tekster eller tegninger frem mod informationsmødet.
Vi glæder os til at se jer -

Venlig hilsen
BO-VEST og helhedsplanudvalget for Galgebakken

Byggeposten - information om helhedsplanen. Se også www.galgebakken-renovering.dk

