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Kildebolig
ETABLERING AF SEKS BOLIGER I EKSISTERENDE RESTAURANT

Kære beboer i Kildevang,

Byggetilladelsen er nu endelig modtaget, og det varer derfor ikke længe før vi skal i 
gang med renovere den eksisterende restaurant bygning til 6 nye boliger. 

I nærværende folder vil du som beboer i Kildevang blive oplyst om det forestående 
projekts karakter, kontaktinformationer, byggepladsplan, osv.

Vi ved godt, at vi vil komme til at støve, støje og rode - det er svært at undgå med 
det arbejde, der skal udføres, men vi vil forsøge at minimere generne for jer beboe-
re.

Købmandskab
Rummelighed
Ansvarlighed
Faglighed
Tydelighed

ANKER HANSEN & CO. A/S VÆRDIER:

KILDEVANG BOLIGPLAN



OM KILDEBOLIG
Renoveringsprojektet Kildebolig udføres i totalentreprise for Kildevang Boligfor-
ening og omfatter etablering af 6 boliger i eksisterende restaurationsbygning.

BYGGEPLADSPLAN

BYGGESAGEN OMFATTER
• Totalrenovering af eksisterende byg-

ning med nye facader og tagisole-
ring.

• Nedrivning af facader, vægge, gulve 
og inventar Indvendig,  nye installati-
oner Ventilation, VVS & EL 

• Nye vægge og lofter, badeværelser 
og køkkener

• Omfangsdræn, ny kloak, efterisole-
ring af kælderydervægge.

Ifm. omkobling af varme fra eksisteren-
de bygninger, vil der forekomme perio-
der, hvor varmen er lukket.

TIDSPLAN
Arbejdet forventes at opstarte medio 
uge 8 med byggepladsindretning.
Forventet byggetid ca. 8 måneder.

BYGGEPLADS INDRETNING
Mange beboere og ikke mindst børn er 
ikke vant til at færdes på en byggeplads, 
hvorfor byggepladsen vil være afskær-
met med byggepladshegn. Der ikke er 
adgang for uvedkommende på bygge-
pladsen, hvilket bedes respekteret, idet 
der kan være risici ved udgravninger 
samt huller inde i bygningen.
 
Der vil blive udlagt jernplade kørevej 
langs bygn. 2. Denne vil være adskilt for 
beboeradgang og kørende trafik.

I forbindelse med byggeriet vil det ikke 

være mulighed for parkering i gården 
ved byggefeltet.

Mandskabs faciliteter, affaldshåndtering 
og materialeoplagring vil være placeret 
på græsareal ved gavlen af bygn. 2, se 
byggepladsplan.

Byggepladsen samt omkringliggende 
områder vil i og efter arbejdstid være 
forsvarlige og ryddelige.

HVEM ER VI?
Byggeledelsen hos ANKER HANSEN & 
CO. A/S består af:

Har du behov for at kontakte byggele-
delsen kan du kontakte én af ovenståen-
de personer, eller du kan komme forbi 
byggelederkontoret i 28A st.th.
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