
På det ekstraordinære afdelingsmøde 
blev der stemt ja til at gennemføre den 
fysiske helhedsplan i Sofie Amaliegården. 
Vi har efterfølgende fået Kommunal-
bestyrelsens og Landsbyggefondens 
endelige godkendelse og tilsagn til 
renoveringen. 

Vi er klar over, at renoveringen for jer 
beboere er en stor ting, og det er ganske 
naturligt, at der melder sig en lang række 
praktiske og personlige spørgsmål om 
forløbet. Vi vil løbende holde jer orienteret, 
og på bagsiden kan du læse mere om, 
hvordan informationen vil foregå gennem 
renoveringen. 

Status lige nu
Indtil videre overholder vi tidsplanen. Vi 
er i gang med at udarbejde en byggelogi- 
stik i forhold til, hvordan renoveringen 
skal gennemføres. Det vil sige, at vi for 
beboernes vedkommende skal have 
en plan for genhusningen og for selve 
renoveringens vedkommende have lavet 
de nødvendige beregninger, så projek- 
teringen kan færdiggøres. 

Lige så snart der foreligger en mere 
konkret tidsplan og ikke mindst en plan 
for genhusningen melder vi endeligt ud, 
så I selv kan begynde at planlægge. 

Tryghedspakken og genhusning
Renoveringen er så gennemgribende, at 
alle skal genhuses. Nogle beboere bliver 
genhuset permanent, mens andre flytter 

Siden 
sidst

Fællesarealerne er også en del af den fysiske helhedsplan. 

I dag rummer Sofie Amaliegården 111 lejligheder. Efter renoveringen vil afdelingen bestå af 100 lejligheder. 

tilbage, når renoveringen er overstået. 
Alle bliver tilbudt en midlertidig bolig 
blandt boli.nus egne boliger, men det er 
en stor kabale, der skal gå op. Vi lytter 
naturligvis til den enkeltes behov og står 
klar til at tage dialogen med hver enkelt 
beboer. Vi bestræber at gøre genhusnin-
gen så nærværende som muligt og er 
opmærksomme på den enkeltes 

situation. Derfor aftaler vi et personligt 
møde med alle beboere forud for gen-
husningen. Møderne bliver aftalt, når 
både den endelige tidsplan og corona-si-
tuationen muliggør det. Indtil møderne 
bliver aftalt, er I velkomne til at stille alle 
de spørgsmål, I måtte have på info@boli.
nu eller direkte til Byggeudvalget.
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For at imødekomme eventuelle spørgs-
mål og ikke mindst holde jer informeret 
om forløbet mens renoveringen står på, 
udsender vi løbende fysiske nyhedsbreve 
med nyheder og praktiske informationer. 
Nyhedsbrevene bliver udarbejdet af boli.nu 
i tæt samarbejde med Byggeudvalget, 
så vi sikrer, at indholdet er relevant og 
vedkommende.

Afdelingsbestyrelsen bliver automatisk 
omdannet til Byggeudvalg, mens reno- 
veringen står på. I er altid velkomne til 
at rette henvendelse med spørgsmål, 
forslag og lignende på mail til:  
bestyrelsenafd02@boli.nu

Derudover anvender Byggeudvalget 
den eksisterende Facebookside for Sofie 
Amaliegården, hvor de løbende vil opda-
tere jer med nyttig viden og information. 
Her kan I holde kontakten med hinanden 
og Byggeudvalget. boli.nu har ikke noget 
med Facebooksiden at gøre, og vi kan 
ikke besvare henvendelser via Facebook. 

Sådan holder vi jer informeret 
under renoveringen

En renovering er en stor omvæltning. Derfor er vi altid klar til at besvare spørgsmål. 

Se oversigt i opgangene

Hvem sidder i
Byggeudvalget

?

Til gengæld er vi altid klar til at besvare 
jeres spørgsmål via mail eller telefon. Vi 
har stor forståelse for, at renoveringen 
påvirker jeres dagligdag, og derfor er vi 
altid klar til at gå i dialog, så alle kommer 
godt igennem renoveringen. 

På vores website opretter vi en landings- 
side, hvor I løbende kan følge med i 
udviklingen, se billeder og finde en elek-
tronisk udgave af nyhedsbrevene. 

Info om renoveringen: 
• Fysiske nyhedsbreve
• Facebook ”Sofie Amaliegården”
• www.boli.nu

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har 
spørgsmål i forbindelse med din hverdag som 
lejer i boli.nu eller den forestående renovering 
af Sofie Amaliegården. 

Send os en mail
info@boli.nu

Ekspeditionstider
Mandag - fredag kl. 10.30 - 13.00
Torsdag  kl. 15.00 - 17.30

HUSK ... du kan jo altid spørge

75 92 48 44
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