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Aktivitetshuset tager form

Som det vil være de fleste bekendt, er aktivitetshuset på det grønne areal mellem afdelingerne fælles for
de omfattende renoveringsprojekter på Sallingsundvej og Tambosundvej. Arbejdet på huset blev indledt i
efteråret 2012, og de sidste spær kommer på plads ved udgangen af denne måned. Med god fremdrift i
renoveringen af de første boliger på Sallingsundvej inviterer vi derfor fredag 24-5-2013 kl. 12 til rejsegilde
på Sallingsundvej-renoveringen.

Ingen færdsel på byggepladsen

Generelt er beboere og besøgende på Sallingsundvej flinke til ikke at færdes på
byggepladsen. Dog har vi ind imellem problemer med personer, der går over
pladsen i dagtimerne, når hegnet står åbent – uanset at de udsætter sig selv for
fare og er til gene for håndværkerne. Der er tydeligt skiltet, og der er hegn omkring byggepladsen, men det afholder desværre ikke alle fra at benytte den
som gennemgangsvej. Vi beder derfor indtrængende om, at man ikke går over
byggepladsen, men respekterer skiltningen. Både af hensyn til egen sikkerhed
og håndværkernes arbejde.

Optagelse af novellefilm

Vi udlåner i denne tid en lejlighed på Tambosundvej til filmselskabet SF Film. Det sker i forbindelse med
optagelser til den danske novellefilm ”Baby”, der vil blive sendt på DR eller TV2 til næste år. Ud over lejligheden indgår blandt andet kiosken på Sallingsundvej som location i filmen.
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Nyheder i boligerne

Undervejs fra planlægning til konkretisering af et stort byggeprojekt vil der i sagens natur forekomme tilpasninger og ændringer. I forhold til det tidligere oplyste kan vi nu fortælle, at der vil ske udskiftning af
samtlige gulve i boligerne på Sallingsundvej – og det er besluttet, at der i køkkenerne vil blive installeret
indbygningsovn, køl/frys og keramisk kogeplade fra Miele.

Kofoeds Skole opretter satellit

Kofoeds Skole Aalborg, der i dag har en afdeling i
Ågade i det centrale Aalborg, opretter en satellit på
adressen Sallingsundvej 71. Kofoeds Skole tilbyder
et aktivt, udviklende og alkoholfrit socialt netværk for alle ledige og socialt udsatte, som vil være med i et
fællesskab med plads til alle. Skolen opererer ud fra den pædagogiske metode ”hjælp til selvhjælp”. Det er
skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage
ansvar for eget liv.
Læs mere om Kofoeds Skole Aalborg på http://aalborg.kofoedsskole.dk/aalborg.

Etapetidsplan
Som renoveringen skrider frem i øjeblikket, regner vi med, at etapetidsplanen for det øvrige arbejde på
Sallingsundvej vil være:
•
•
•
•
•

Etape 2a (Sallingsundvej 51- 57 og 26-28)
Etape 2b (Sallingsundvej 59-61 og 30)
Etape 3a (Sallingsundvej 9-15 og 6-8)
Etape 3b (Sallingsundvej 35-37 og 18)
Etape 4a (Sallingsundvej 17-23 og 10-12)

Start april 2013
Forventet start juli 2013
Forventet start august 2013
Forventet start oktober 2013
Forventet start november 2013

•
•
•

Etape 4b (Sallingsundvej 39-45 og 20-22)
Etape 5a (Sallingsundvej 63-69 og 32-34)
Etape 5b (Sallingsundvej 71-73 og 36)

Forventet start januar 2014
Forventet start februar 2014
Forventet start april 2014

Vil du vide mere?

Genhusning, flyttegodtgørelse
og fraflytning
• Ann Marie Simonsen
• 96 31 52 19
• ams@abhim.dk

Byggepladsen og
Byggeprojektet – overordnet
forhold i boligen
om renoveringen
• Varmemester Poul Erik
• Projektleder Rasmus Hjort
Hjort
• rh@abhim.dk
• Sallingsundvej 33
• 98 15 87 73
• 9019vm@abhim.dk
Du kan se de aktuelle plantegninger af de renoverede boliger og en opdateret liste over de nye
huslejer under punktet ”Renovering” på afdelingens hjemmeside, som du finder på adressen
http://afd9019.abhim.dk

