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Drosselhaven, Randers 

 
8. januar 2021 

 

Varsling om adgang til boligerne for modernisering af køkkener og bad 
samt etablering af balanceret ventilation. 

 
Med henvisning til afdelingsmødets beslutning d. 8. oktober 2019, samt 
”Bekendtgørelse om lov om leje af almene boliger §33, stk. 2” varsles der hermed 
adgang til boligerne.  
 
Som vedtaget moderniseres køkkener samt bad incl. nye tekniske installationer og der 
etableres ventilationsanlæg.  
 
Den overordnede tidsplan for arbejdets igangsætning er planlagt sådan, at der startes i 
blok A, Lodsejervej 9, mandag d. 19. april 2021 – i blok B, Solsortevej 17,  
mandag d. 16. august 2021 – i blok C, Nattergalvej 14, mandag d. 3. januar 2022. 
 
Ovenstående datoer er med forbehold og skal betragtes som vejledende – pandemien 
vanskeliggør at udsende en præcis tidsplan på dette stade af byggesagen. 
 
Bemærk venligst, at lejerne i blok C, Nattergalvej 4-14 skal genhuses som oplyst på 
orienteringsmødet d. 6. oktober 2020 – lejerne som skal genhuses kontaktes særskilt 
af vores genhusningskonsulent Christina Lund i god tid – minimum et ½ år før 
genhusning skal finde sted. 
 
Endelig tidsplan for adgang til den enkelte lejlighed kan som før nævnt endnu ikke 
oplyses, der udsendes en mere detaljeret tidsplan for hver enkelt opgang, når vi 
kommer tættere på opstart.   
 
I forbindelse med valg af inventar til køkkenet samt valg af klinker og fliser til 
badeværelset, vil der blive indkaldt til et ”valgmøde”, hvor den enkelte lejer vil få 
mulighed for at vælge inventar inden for et begrænset udvalg.  
 
Inden arbejdet igangsættes, vil der ud over tidsplanen ligeledes blive informeret om 
praktiske oplysninger – mere om emnet når vi kommer tættere på opstart.  
 
Er der spørgsmål til ovenstående, er man meget velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
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