Kopi af e-mail-korrespondance af 25. og 26. august 2009
mellem A.A.B.s arkitekt og beboeren i den pågældende lejlighed
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Kære [arkitektens for- og efternavn]
Vi har i dag modtaget en 3. beboerorientering angående det forestående
badeværelsesprojekt.
I den 1. orientering, dateret 24. marts 2009, skriver I at lejlighederne vil være uden
bad i op til 3 uger.
I den nye skriver I (allerede nu cirka 14 dage før man går i gang) at lejlighederne vil
være uden bad i op til 6-7 uger! Altså mere end det dobbelte af hvad I forberedte os
på den 24. marts.
Hvad er årsagen til en så voldsom udvidelse af arbejdsperioden?
Med venlig hilsen:
Anne Storgaard og Jørgen Grandt
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Hej Anne og Jørgen
Beboerorientering dateret den 24.marts 2009 er sendt før afholdelsen af licitation. Efter
licitationen er der i samarbejde med entreprenører udarbejdet tidsplan for renovering af
badeværelser .
Renovering af et badeværelse plejer at tage 3 uger. Grundet til at der nu er sat 6‐7 uger, er, at der
er flere badeværelser der bliver renoveret samtidig.
Vi har bestilt leje af 1 stk. badmobil(den komplette toilet og badevogn) som placeres overfor
vaskeriet.
M.v.h.
| Arbejdernes Andels Boligforening
[for- og efternavn]
arkitekt
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Hej [arkitektens fornavn]
Tak for hurtig tilbagemelding.
Jeg ved ikke om AAB eller Afd. 6 sparer lidt penge ved at vælge "renovering af flere
badeværelser samtidig" i stedet for at vælge ét badeværelse ad gangen. Men det er
sandt for dyden da ikke nogen beboervenlig løsning! Tværtimod forekommer det at
være ualmindelig dårlig service over for de berørte lejere.
At benytte wc og bad i en midlertidig vogn ude i gården for en masse beboere flere
gange om dagen i næsten to måneder er fuldkommen Kong Hans. Gad nok vide hvem
i AAB's administration der kunne tænke sig at prøve dét i så lang tid!?
http://www.grandts.dk/Aarhus/ingerslevgaarden.htm er altid glad for aktuelle
århushistorier, meeen alligevel ...
Mvh.: Jørgen Grandt

