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KÆRE BEBOERE I KLOSTERVANGEN 

I renoveringen af Klostervangen har vi nu taget endnu et 
vigtigt skridt, idet der er valgt totalrådgivere. Totalrådgiver-
teamets arkitekter og ingeniører vil videreudvikle 
renoveringen frem til tegninger, som håndværkerne kan 
bygge efter. 

De udvalgte totalrådgivere er Pluskontoret Arkitekter 
fra Aarhus med underrådgiverne NOVA5 Arkitekter, 
ALECTIA Ingeniører og GBL – gruppen for By- og 
Landskabsplanlægning. 

Kom og vær med til at tegne Klostervangen
Totalrådgivernes arbejde sker i samarbejde med 
boligselskabet, afdelingsbestyrelsen – og ikke mindst i dialog 
med jer beboere gennem tre workshops. 

Til workshops’ene har vi brug for DIN hjælp for at 
renoveringens indhold bliver det, der giver bedst mening for 
jer beboere. 

På workshops’ene skal vi se på de tre løsningsmodeller for 
altanrenoveringen - og hvad de betyder for jeres boliger.  

Økonomisk støtte til projektet 
Tegningerne bliver en del af en helhedsplan, der hen over 
sommeren 2014 sendes til Landsbyggefonden for at søge om 
økonomisk støtte til renoveringsarbejderne i Klostervangen. 

Vi håber du vil være med til at skabe Klostervangen i 
fremtiden. Der vil komme mere information om workshop-
datoer - så hold øje med din postkasse!

Med venlig hilsen
AFDELINGSBESTYRELSEN, 
TOTALRÅDGIVERTEAMET OG AAB 
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RESUMÉ 
Der arbejdes fortsat med tre løsningsforslag til renoveringen 
af Klostervangen, de kaldes A, B og C.

Mange fælles elementer i modellerne A, B, C
I alle tre forslag arbejdes der med nye gavle, nye facader og 
isolering af tage og isolering mod kælder. Derudover er der 
forslag om nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding i 
boliger, solceller og energivenlige elevatorer. Forslagene vil 
kunne reducere faste udgifter til el og varme. 

Løsning III:
Altanelementer udskiftes til lignende elementer, der 
er fremtidssikrede. Flugtvej på altanen bevares.

Løsning II:
Altangang pakkes ind i glas for at beskytte mod 
fugt. Flugtvej på altanen bevares

Problem: Altangange får fugtskader med tiden

Løsning I:
Altangang pakkes ind i glas og gøres private.
 Nye brandelevatorer, flugtveje og andre brand-
foranstaltninger etableres.
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Forskellen mellem A, B og C modellerne er altan-løsningen. 
I Model A skiftes altanernes beton-elementer - altanerne vil 
anvendes og opleves som i dag, men i en ny, pæn version.  

I Model B inddækkes altanernes beton-elementer, så 
altanrummet bliver lukket. Altanrummet vil - som i 
dag - skulle anvendes som flugtvej i tilfælde af brand og 
altanrummet vil derfor ikke kunne møbleres.

I Model C inddækkes altanernes betonelementer, så 
altanrummet bliver lukket. Bygningens flugtveje ændres, 
så altanrummet lukkes mod nabo-altanerne og vil kunne 
møbleres.
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Hvis du har spørgsmål til projektet, så kontakt AABs inspektør 
og projektleder på renoveringen

Carsten Kjær Christensen

ckc@aabnet.dk
Direkte: 89 31 31 23

VI HÅBER, 
VI SES!


