Afd. 24 343 Store Solvænget

Velkommen til Informations
mødet 21. oktober 2020, kl. 17.00

Store Solvænget - Program for mødet i dag
•

Velkomst og præsentation
v/Gert Juhl Lauritsen (Driftskonsulent) og Thomas N. Høgh (Driftschef)

•

Afdelingen og driften i afdelingen

•

Indflytningsprocedure herunder dato og tidsplan for indflytningen

•

Forhold i boligen

•

Stiftende afdelingsmøde

•

Spørgsmål

(I cafeområdet udenfor mødesalen er Bolignet Aarhus repræsenteret)
Power Point på hjemmesiden senest 23. oktober 2020
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Store Solvænget - boligtyper
Der er 66 familieboliger i størrelsen 56 til 114 m² og fra 1 til 4
rum
Der er 7 forskellige hovedboligtyper
Alle har enten adgang til have eller altan.
De enkelte boligtyper findes fordelt rundt i bebyggelsen.
Derudover et fælles beboerlokale

3

Store Solvænget - situationsplan
Nord

Situation plan
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Store Solvænget – adresseoversigt
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Store Solvænget - karrébebyggelse
•

Etagehuse i 3-4 etager

•

Klinkeophæng som
facadematerialer

•

Solceller (EL forbrug
fælleshuset)

•

Lavenergiboliger,
energiklasse 2020

•

Lave forbrugsudgifter
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Store Solvænget – Solafskærmning ved vinduer
Solafskærmning og indeklima
Bebyggelsen i Store Solvænget opfylder lavenergiklasse 2020.
En del af dette er, at boligerne skal have et godt indeklima, herunder passende
temperatur. For at sikrer dette, er der monteret udvendige gardiner til
solafskærmning foran boligernes vinduer, således boligerne ikke opvarmes
uhensigtsmæssig ved direkte sollys.
Der er ikke placeret gardiner foran samtlige vinduer, men kun dem, der er
mest udsatte for direkte sollys jf. energirammeberegning.
Der er dog forberedt for elinstallation til gardiner ved samtlige vinduer,
således det er muligt at eftermontere.
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Den daglige drift af afdelingen og boligerne
Beboerservice
• Beboerservice i boligerne
• Renholdelse og vedligeholdelse af udearealer
• Understøtte beboerdemokratiet
Boligforeningen 3B:
Lokale ejendomsfunktionærer i driftsfælleskabet
for Urbanplanen, som udover Store Solvænget
også betjener de fleste andre 3B boligafdelinger
i nærområdet.
Parkeringsplads
Der er anlagt p-pladser ved parkeringspladsen syd
for bebyggelsen, hvor der indgået en aftale med
Dansk P-kontrol for administration af parkeringspladsen.
Ved Nøgleudlevering udleveres informationsmateriale
Fra Dansk p-kontrol.
Derudover er der ved de omkringliggende parkeringspladser
også indgået aftale med et parkeringsfirma.

Store Solvænget – Indflytningsprocedure
Nøgleudlevering
Den 11. og 12. november 2020 vil nøgleudlevering
til din/jeres bolig ske og efter en tidsplan.
(bilag til velkomstbrevet)
Begge dage er det fra kl. 9.00 – 14.30.
Ændringer på varslet tidspunkt er ikke muligt.
Udleveringssted
Nøglerne udleveres fra lokalkontoret
Hjulmagerstien 8, st.th, 2300 København S.
Hvad skal I medbringe til nøgleudlevering
I skal medbringe underskrevet lejekontrakt, som skal fremvises ved nøgleudlevering.
Det er en forudsætning for udlevering af nøgler til din/jeres bolig, at lejekontrakten er
underskrevet af jer samt depositum og leje er betalt, hvor alle 3 forhold skal være
registreret i KAB.
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Store Solvænget – Indflytningsprocedure
Indflytningssyn af bolig:
Der har været forudgående gennemgang i alle boliger.
Boligforeningen 3B har fået udbedret fejl og mangler fra byggesagen.
En Driftsmedarbejder vil udlevere nøgler samt anvise til din/jeres bolig og foretage
aflæsning af varme og el måler, hvor du/i bliver tilmeldt energiselskaberne.
Vandmåler i boligen bliver elektronisk fjernaflæst.
I forbindelse med synet vil du via din mailadresse
modtage et link, hvor du kan indberette de fejl og mangler
du har konstateret.
Fristen for indberetning er 14 dage efter indflytningsdagen.
Da afdelingen er nyopført vil der gå længere tid før der kommer endelig afklaring om
de eventuelle fejl og mangler du har noteret udbedres eller ej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I forbindelse med din/jeres indflytning anmoder vi om at tage hensyn til hinanden og give
hinanden plads i forhold til flyttebiler mv., så alle får en god start på indflytningen i afdelingen.
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Store Solvænget – Indflytningsprocedure
Bestilling af ekstra nøgler
Ved indflytning vil du modtage 3 nøgler, som passer
til din bolig, postkasse og for dem der har depotrum
på terræn udenfor boligen.
For bestilling af ekstra nøgler kan du henvende dig
hos et låsefirma/låseforretning.
Bortskaffelse af flytteaffald
Der vil blive opstillet container til jeres flytteaffald i perioden 12. – 16. november 2020
ved parkeringspladsen syd for bebyggelsen.
Flytteaffald kan også bortskaffes til den nærliggende
nærgenbrugsstation på Brydes Allé 60 A, 2300 København S,
som har åbent onsdage, fredage og søndage fra kl.12.00 –18.00.
Øvrige dage og udenfor de angivne tidspunkter er der lukket.
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Store Solvænget – Boligen
Hårde hvidevarer:
Du skal selv medbringe hårde hvidevare, hvor der er forberedt til installation
Komfur, køle-og fryseskab, vaskemaskine,
tørretumbler og opvaskemaskine.
For installation af opvaskemaskine kan man
udtage skabet ved siden af køkkenvasken.
TV-forsyning og Internet
Hver bolig har TV/internet stik i stue, og tomrørsinstallationer i de øvrige opholdsrum
hvor der er mulighed for at etablere TV/Internet.
For TV-forsyning kan du kontakte YouSee Kundeservice eller via https://yousee.dk/
Bestilling og udgifter forbundet med dette skal du selv betale direkte til YouSee.
For internet er det via Bolignet Aarhus, hvor du kan kontakte deres Kundeservice eller
via http://bolignet-aarhus.dk/kundeservice//
Bestilling og udgifter forbundet med dette
skal du selv betale direkte til Bolignet Aarhus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er ingen krav til, at du skal anvende ovennævnte leverandører men et tilbud.
Til oplysning er der ikke etableret fiberinstallation til den enkelte bolig.
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Store Solvænget – Boligen
Opsætning af vægge
Ved opsætning af vægge kan det først ske efter
indflytning den 11. eller 12. november 2020.
Man skal skriftligt ansøge og opnå tilladelse via
det lokale driftskontor før man kan igangsætte opsætning af væg.
På 3B´s hjemmeside er der mulighed for at hente en plantegning, at sin bolig, hvor kan
indtegne, hvor man ønsker opsætning af væg/vægge.
Link:
https://www.3b.dk/boligsoegende/boliger-paa-vej/store-solvaenget
Plantegninger findes under dokumentet Informationsfolder.
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Store Solvænget – Henvendelse til lokalkontoret
Kontaktinfo
Afdelingen er en del af Urban Samdrift, hvor henvendelse skal ske til lokalkontoret.
Telefonisk henvendelse på tlf. nr. 32 59 59 00,
mandag-fredag kl. 9.00 – 12.00 eller på mail urbansamdrift@kab-bolig.dk
Ved personlig aftale skal det aftales telefonisk eller på mail.
Indmeldelse af forhold i din bolig kan også ske via beboer App – Mig og min bolig.
Via Beboer-App 24/7:
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Store Solvænget – Stiftende afdelingsmøde
•

Der vil blive afholdt stiftende afdelingsmøde forventelig i slutningen af
januar eller start af februar måned 2021.

•

Indkaldelse skal ske senest 4 uger før mødets afholdelse til alle beboerne.
Skal afholdes senest 6 måneder efter indflytning har fundet sted.
(3B´s vedtægter)

•

På det stiftende afdelingsmøde skal der vælges medlemmer til
afdelingsbestyrelsen
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Store Solvænget – Spørgsmål ?
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