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Orientering om renoveringen af vinduer og facader 
 
Jeres boligorganisation AKB, Herlev har bevilliget en økonomisk garanti, 
så radiatorerne ved facadepartier bliver udskiftet til nye og bedre radiato-
rer i forbindelse med renoveringen. Udskiftningen var oprindelige ikke en 
del af renoveringen, og derfor skulle de gamle radiatorer egentlig være 
sat op igen. Det blev tydeligt under projektforløbet, at det var fornuftigt at 
få skiftet radiatorerne ved samme lejlighed. Processen med at få pris, ny 
projektering, bevilling og indkøb af nye radiatorer på plads er gået eks-
traordinært hurtigt (ca. 4 uger). Det kan lyde som længe, men i sager 
som denne er det en meget hurtig proces. Det har været en høj prioritet 
for følgegruppen (følgegruppen er de beboere, som er udpeget til at 
følge processen). Følgegruppen har handlet effektivt og har sammen 
med en velvillig boligorganisation sikret, at I får nye radiatorer ved faca-
derne, som renoveres. Vi ville selvfølgelig helst have været på forkant 
med situationen, men vi håber på forståelse for, at vi har handlet så hur-
tigt som muligt.  
Det er alene de lejligheder som allerede er blevet renoveret, der oplever 
at der går nogle uger uden radiatorer i de berørte rum. Fra i næste uge 
begyndes der, at blive sat de nye radiatorer op de først renoverede lejlig-
heder. Når de følgende lejligheder bliver renoveret, så vil udskiftningen til 
den nye radiatorer ske med det samme. Vi vil også være ærlige omkring, 
at alle vil opleve en kort periode med gener, som følge af renoveringen, 
og alle vil opleve en periode, hvor der ikke er varme i rummet ud mod fa-
caden, hvor der renoveres. Vi er kede af, at de gener har varet lidt læn-
gere for de beboerne, som er først i renoveringsprocessen.  
Der er mulighed for at låne en el radiator i perioden, hvor radiatoren er 
afmonteret. Sammen med rådgiver og entreprenør forsøger vi at mini-
mere generne mest muligt.  
  
I kan nu se frem til at få nye vinduer, facader og radiatorer, som alt sam-
men vil hjælpe med at nedbringe jeres omkostninger til varme. 
Hvis I har spørgsmål, er I forsat meget velkomne til at henvende jer til 
ejendomskontoret. 

 

 
Med venlig hilsen  
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