Nummer 6 – August 2019
Viktoriagade, Fredensvej

RENOVERING I AFD. 7 (23)

yk for bebyggelsen efter renoveringen.

oligselskab, afd. 23
VIKTORIAGADE

NYT OM RENOVERINGEN PÅ
VIKTORIAGADE OG FREDENSVEJ
Renoveringsprojektet rykkes nogle måneder på grund af
dyr licitation.
Da håndværkernes tilbud på renoveringsopgaven i boligerne på Viktoriagade og Fredensvej før sommerferien landede på boligselskabets bord,
var priserne desværre en del højere end forventet og budgetteret.
Det betyder, at den oprindelige tidsplan for renoveringsprojektet nu er rykket. I første omgang er Landsbyggefonden blevet orienteret om resultatet
af licitationen, og i øjeblikket er boligselskabet og Landsbyggefonden i
fællesskab ved at finde en finansieringsmodel, så renoveringen af boligerne kan ske inden for den ramme (huslejestigning), som beboerne har sagt
god for på det ekstraordinære afdelingsmøde i den ’gamle’ afdeling 23.
Vi opfordrer derfor alle beboere til at møde op på afdelingsmødet, tirsdag
den 3. september. Selv om helhedsplanen ikke er på dagsordenen, vil der
være mulighed for at få yderligere information om renoveringsprojektet.

Dette nyhedsbrev
vedrører kun
renoveringen af den
gamle afdeling 23
– Viktoriagade og Fredensvej.
Men da boligerne i dag
er lagt sammen med afdeling 7
– Engparken –
har vi valgt at omdele
nyhedsbrevet til alle
beboere i afdelingen.
På den måde
kan alle se,
hvad der sker
i området.

INDIVIDUELLE MØDER OM GENHUSNING
Bemærk: Gælder for beboere på Fredensvej 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19 og 21
samt Viktoriagade 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 og 28.
Når vi kender den opdaterede tidsplan for renoveringsprojektet, vil genhusningskonsulent Hilde Hansen genoptage
arbejdet med at informere alle, der på et tidspunkt skal
genhuses i forbindelse med renoveringen.
Det er vigtigt at understrege, at genhusningen foregår i
etaper – ligesom renoveringen af boligerne ikke kommer
til at ske på én gang. Hilde Hansen vil derfor – udover den
generelle information til alle – også løbende kontakte og
afholde møder med de berørte beboere i god tid inden
genhusningen bliver aktuel for den enkelte.
Er du allerede nu i tvivl om noget i forbindelse med genhusningen, og har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe til Hilde på:
mail: hh@sundbyhvorup.dk og tlf. 98173066.

TIDSPLANEN ER USIKKER…
Først efter en fornyet behandling af projektets budget i samarbejde med Landsbyggefonden kan der
lægges en endelig tidsplan, så nedenstående plan skal tages med et stort forbehold.

November 2018:

dvalget var samlet
ber og gennemgik
her projektet.

4

2. kvartal 2019:

Der forberedes udbud, så der
kan vælges entreprenør mv.
Licitationen forventes afholdt
inden sommerferien.

4

1. kvartal 2019:

ne og Landsbyggefonden skal
godkende projektet.
e der skal genhuses inviteres til
orienteringsmøde.

4

August-september 2019:

Boligselskabet og Landsbyggefonden arbejder med et tilpasset
budget.

Denne information er udgivet af
Sundby-Hvorup Boligselskab
Omdelt til beboerne i afdeling 7.

Efterår 2019:

Aalborg Kommune og Landsbyggefonden skal godkende det
endelige budget.

August 2019.
Ansv. red. Jens Erik Grøn
Redaktion: tuen

2020:

Byggeriet (og dermed de første genhusninger) igangsættes forhåbentlig
umiddelbart efter årsskiftet.

1.10

Indholdsfortegnelse:

Generel note, gælder for alle boliger:

Side 1:
Side 2:
Side 3:
Side 4:
Side 5:
Side 6:
Side 7:
Side 8:
Side 9:
Side 10:
Side 11:
Side 12:
Side 13:
Side 14:
Side 15:
Side 16:
Side 17:
Side 18:
Side 19:
Side 20:
Side 21:
Side 22:
Side 23:
Side 24:

Hvor der ikke er vist gulvklinker lægges der klikgulv på dampspærre. (C)

Forside
Fredensvej 1
Fredensvej 3
Fredensvej 5
Fredensvej 7
Fredensvej 9
Fredensvej 11
Fredensvej 13
Fredensvej 15
Fredensvej 17
Fredensvej 19
Fredensvej 21
Fredensvej 23
Fredensvej 25
Viktoriagade nr. 14
Viktoriagade nr. 16
Viktoriagade nr. 18
Viktoriagade nr. 20
Viktoriagade nr. 22
Viktoriagade nr. 24
Viktoriagade nr. 26
Viktoriagade nr. 28
Viktoriagade nr. 17 - 19 stueplan
Viktoriagade nr. 17 - 19 1. sal

Der udføres facaderep jf. fagbeskrivelsen. (B)
Alle vinduer og døre udskiftes (C).
Siporexvæg omkring stuevindue i boligtype 3 nedbrydes sammen med
vinduesparti.(C)
Nye indgangsdøre skal have en fri åbning på min 77 cm. (C)
Hvor eksis. døre gøres breddere indbygges der en my muroverligger. (B)
Lette skillevægge føres igennem eksisterende strøgulv. (C)
Alle fodlister monteres på 6 mm klodser så strøgulv bliver ventileret. (C)
Alle overgange mellem ny og eksis. mure og mellem lette og tunger vægge
revnearmeres. (F)
Der udføres nye lofter overalt i tilgængelighedsboliger. Generelt udføres
nedhængt loft i gang og bad for ventilation, øvrige steder er lofter direkte
monteret. (C)
Placering af nye loftlemme tilpasses eksis. spærplacering (C)
Der etableres mekanisk ventilationsanlæg (D)
Eksisterende loftlem i boligtype 2 og 3 skrues fast og der udlægges
mineraluld over på den. (C)
Der udføres nedhængt loft omkring ventilationsanlæg (C). Der udføres
inspektionslem, 600x600 under varmeflader til ventilationsanlæg (C).
Eksis. varmeanlæg bevares, dog opsættes der nye radiatorer hvor vist på
tegninger. (D)
Alle boliger forsynes med røgalarm, et stk. på bolig. (E)

Rev.

FREDENSVEJ

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

EV

EJ

1

NG
KO
RE
ND

16

SØ

Skravering angiver boliger der
ombygges til tilgængelighed

25

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
14

VIKTORIAGADE

17

18

20

22

24

26

Hovedprojekt
sag nr.
tegn. / kontrol af:

18144
LF

28

Renovering

mål

Planer fremtidige forhold

dato

19

tegn. nr.

1:75
2019.05.14

1.10

Fredensvej 1
Målestok 1:75

20

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

H

Ovn

2070

2033

Eksisterende vægge

VM

Nye vægge, Ydervægge udføres som hulmur med
facadetegl, 75 mm murbatts og 75 mm porebeton.
Skillevægge er valgfri tegl eller porebeton. (B)

Bryggers
Loftlem

2300

9M

2100

Værelse

700

Note og signaturforklaring:
Opv.

120 mm gipsvægge (C)
Porebeton væg (B)

9M

9M

Væg pudses (B)

H

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
9M

9M

H

650

Gang

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

19
7

rep. af gulvbrædder (C)

Soveværelse

Værelse

Væg pudses (B)

H

Ny radiator

8M

Gulvklinker (B)
Ny indv. dør (C)

Stue

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321.216, m.
sideindløb. GA forsynes med P-vandlås

Ny radiator

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)
Areal 90 m² - Boligtype 1
Hævet terrasse

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Vand og varmeinstallation er placeres bag skabe i
bryggers. (D) Skabe udføres partiel uden
bagbeklædning for adgang til teknik. (C)
Nye lofter af træbeton i alle rum, dog nedhængt
gipsloft i bad og gang. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. Alle nye lister
malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bad og bryggers og ny radiator i
stue. (D)
Der monteres ventilationsanlæg (D)
Væg over køkkenbordplade pudses og der opsættes
fliser jf. køkkentegninger (B)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 3
Målestok 1:75

20

Note og signaturforklaring:

Opv.

H

Ovn

2070

2033

VM

Nye vægge, Ydervægge udføres som hulmur med
facadetegl, 75 mm murbatts og 75 mm porebeton.
Skillevægge er valgfri tegl eller porebeton. (B)

H

Bryggers

120 mm gipsvægge (C)

Loftlem

2300

Porebeton væg (B)

9M

2100

Værelse

700

Eksisterende vægge

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
9M

9M

H

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
650

rep. af gulvbrædder (C)

9M

Gang

9M

H

7
19

Gulvklinker (B)
Ny radiator

8M

H
Soveværelse

Værelse

Ny indv. dør (C)
9M

Stue

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321.216, m.
sideindløb. GA forsynes med P-vandlås

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

Ny radiator

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H

Areal 90 m² - Boligtype 1
Hævet terrasse

Vand og varmeinstallation er placeres bag skabe i
bryggers. (D) Skabe udføres partiel uden
bagbeklædning for adgang til teknik. (C)
Nye lofter af træbeton i alle rum, dog nedhængt
gipsloft i bad og gang. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. Alle nye lister
malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bad og bryggers og ny radiator i
stue. (D)
Der monteres ventilationsanlæg (D)
Væg over køkkenbordplade pudses og der opsættes
fliser jf. køkkentegninger (B)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 5
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:

Bad
Bryggers
Køkken

Eksisterende vægge
Rep. af gulvbradder (C)

Der etableres mekanisk ventilationsanlæg (D)

Gang

Alle vinduer og døre udskiftes. (C)
False ved ny terrassedør opmmures (B)
Eksisterende indretning
bibeholdes
Tegning er vejledende

Der udføres nyt nedhængt gipsloft i gang (C)
Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)

Værelse
Stue

Ny radiator

Ydervæg i stue hvor der monteres ny terrassedør
malerbehandles (F)
Alle eksisterende lofter er listerlofter, monteret
direkte under rørpudslofter.

Særlig for denne type:
Eksis. loft i gang fjernes. Eksis. loft er listeloft
monteret under der oprindelige nedhængt gipsloft.
Over loft sidder der asbestholdige eternitkanaler.
Disse kanaler kan nedtages i hel stand. (C)

Hævet terrasse

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 7
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
20

Eksisterende vægge

Opv.

H

Ovn

2070

2033

VM

120 mm gipsvægge (C)
Bryggers

Porebeton væg (B)

Loftlem

2300

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)

9M

2100

Værelse

700

Nye vægge, Ydervægge udføres som hulmur med
facadetegl, 75 mm murbatts og 75 mm porebeton.
Skillevægge er valgfri tegl eller porebeton. (B)

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
9M

9M

rep. af gulvbrædder (C)

H

Gulvklinker (B)

650
9M

Gang

9M

H

7
19

Ny indv. dør (C)
Ny radiator

8M

H
Soveværelse

Værelse

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321.216, m.
sideindløb. GA forsynes med P-vandlås

Stue

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)
Ny radiator

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Vand og varmeinstallation er placeres bag skabe i
bryggers. (D) Skabe udføres partiel uden
bagbeklædning for adgang til teknik. (C)

Areal 90 m² - Boligtype 1
Hævet terrasse

Nye lofter af træbeton i alle rum, dog nedhængt
gipsloft i bad og gang. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. Alle nye lister
malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bad og bryggers og ny radiator i
stue. (D)
Der monteres ventilationsanlæg (D)
Væg over køkkenbordplade pudses og der opsættes
fliser jf. køkkentegninger (B)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 9
Målestok 1:75

100
1280

970

20

Eksisterende vægge

Bryggers

2100

Ovn

9M

Ny træbeklædning og indvendig efterisolering af
trævæg (C)

Ny radiator

120

2410

3357

Værelse

VM/TØ

120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)

9M

Nedhængt loft

9M

Stue

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)

1137

Gang

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

120

Areal 87 m² - boligtype 2

Nye vægge, Ydervægge udføres som hulmur med
facadetegl, murbatts og bagmurssten.
Skillevægge er valgfri tegl eller porebeton. (B)

H

Opv.

1737

Vand og varmeistallation

Note og signaturforklaring:

H

H

Gulvklinker (B)

9M

H

Loftlem

Ny indv. dør (C)
9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

Værelse
Soveværelse

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H

Særlig for denne type:
Eksis. let væg tilpasses for ny indgangsdør. (C)
Bag lodpost i stuevindue monteres færdigmalet
limtræssøjle 65x90 mm, til under støtning af eksis.
rem. (C)

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

I eksisterende gang afblendes eksis. kloak. (D)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken, og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)

Alle vægoverflader malerbehandles. Alle nye lister
malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 11
Målestok 1:75

100
1280

Bryggers

H
2100

Opv.

Ovn

9M

2410

H

1737

Gang
Nedhængt loft

H

9M

Eksisterende vægge
Nye vægge, Ydervægge udføres som hulmur med
facadetegl, murbatts og bagmurssten.
Skillevægge er valgfri tegl eller porebeton. (B)
Ny træbeklædning og indvendig efterisolering af
trævæg (C)

Areal 87 m² - boligtype 2

120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)

120

1137

9M
9M

Note og signaturforklaring:

VM/TØ

Ny radiator

120

3357

Værelse

Vand og varmeistallation

20

970

Stue

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)

9M
Loftlem

H

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
Gulvklinker (B)

Værelse
Soveværelse

Ny indv. dør (C)
9M

Ny radiator

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

Særlig for denne type:
Eksis. let væg tilpasses for ny indgangsdør. (C)
False ved ny terrassedør ommures (B)
Rem over stuevindue forstærkes jf. detaljer (C)

Hævet terrasse

H

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

I eksisterende gang afblendes eksis. kloak. (D)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken, og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)

Alle vægoverflader malerbehandles. Alle nye lister
malerbehandles. (F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Vand og varmeistallation

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 13
Målestok 1:75

Eksis. køkken
Eksis.
Listeloft
Eksis.
Listeloft

Værelse

Eksis. nedhængt loft
Gang

Note og signaturforklaring:

Areal 87 m² - boligtype 2

Eksisterende vægge
Loftlem

Eksis.
Pudsloft
Stue

Eksis.
Pudsloft

Værelse

Træbeklædning monteret på eksis. trævæg (C)
Eksis.
Pudsloft

Der udføres nye panellysninger ved alle vinduer og
døre (C)
Alle vinduer og døre udskiftes. (C)
Karme ved køkkenvinduer tilpasses for eksis.
stenbundstykke (C)

Værelse

Eksisterende nedhængt loft i gang demonteres og
bortskaffes og der udfrøes nyt nednhægt gipsloft
omkring ventilationsanlæg (C)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
gang. (D)

Areal 87 m²

Særlig for denne type:
Bundplade ved køkkenvinduer bevares og
vindueskarm tilpasses herfor. (C)
Alle eksisterende lofter er rørpuds.
Eksis. nedhængt listeloft i gang fjernes. Der
skal regnes med mineraluld over loft. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 15
Målestok 1:75

Opv.
2270
120

Bryggers
120

9M

H

Vand og varmeistallation

Vand og varmeistallation

Ny radiator

Note og signaturforklaring:

2100

Værelse

1650

VM/TØ

Eksisterende vægge
Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)
120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)

9M

9M

100 mm porebeton (B)
Ny radiator

9M

1050

Gang

Nedhængt loft

H

Loftlem

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
750

970

1080

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

950

Gulvklinker (B)
Rep. af gulvbrædder (C)
Soveværelse

H

Værelse

Ny indv. dør (C)

Stue

2900

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

H
Ny radiator

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

Areal 102 m² - boligtype 3

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 17
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
Eksisterende vægge

Opv.
2290
Bryggers

120

100

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)
1650

Ny radiator

Vand og varmeistallation

120 mm gipsvægge (C)

Værelse

1/2 stensvæg (B)
9M

9M

100 mm porebeton (B)

H
1050

9M

950

1080

970

750

Ny radiator

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Nedhængt loft

Opmures på eksis. fundament

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)

Gang

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

9M

Gulvklinker (B)
9M
Loftlem

H

Rep. af gulvbrædder (C)
Ny indv. dør (C)

Eksisterende
overdækning
bevares.

9M
Stue

Værelse

Soveværelse

2900

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
Ny radiator

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 19
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:

120

9M

Bryggers

H

2100
Gang

Nedhængt loft

9M

9M

120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)

Højskabe. Ovn

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
Ny radiator

H

Loftlem

9M

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)

1050

Opmures på eksis. fundament

Opv.

Vand og varmeistallation

100

Eksisterende vægge
Vand og varmeistallation

Ny radiator

Ny radiator
2300

750

Værelse

1650

VM/TØ

750

970

1080

950

Gulvklinker (B)
Rep. af gulvbrædder (C)
Ny indv. dør (C)

Soveværelse

H

Værelse

Stue

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

2900

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
Ny radiator

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H

Areal 102 m² - boligtype 3

Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 21
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
Eksisterende vægge

Ny radiator

Opv.

2300
120

Bryggers

100

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)
1650

Ny radiator

Vand og varmeistallation

120 mm gipsvægge (C)
Værelse

1/2 stensvæg (B)
9M

9M
9M

100 mm porebeton (B)

H

2100
1050

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Ovn Højskabe.

Nedhængt loft

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

Gang
9M

Gulvklinker (B)
950

1080

970

750

Ny radiator

H

9M

Rep. af gulvbrædder (C)

Loftlem

Ny indv. dør (C)
9M
Stue

Værelse

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

Soveværelse

2900

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

Ny radiator

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 23
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
Vindfang

Toilet

Eksisterende vægge

Værelse2

Træbveklædning monteret uden på eksis.
Siporexfacade (C)

Køkken

Rep. af gulvbrædder (C)
Mellemgang

Alle vinduer og døre udskiftes og der afsluttes
indvendig med panellysning og bundstykke (C)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
gang. (D)

Værelse1

Der udføres nedhængt loft i gang (C)

Loftlem

Soveværelse

Stue

Udestue

Kammer

Ny radiator

Særlig for denne type:
Alle lofter er listelofter monteret direkte
under rørpuds.
I gang fjernes eksis. nedhængt listeloft, der
skal regnes med mineraluld over loft (C)

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Fredensvej 25
Målestok 1:75

Bryggers

Toilet

Vindfang

Note og signaturforklaring:
Værelse2

Eksisterende vægge

Køkken

Træbveklædning monteret uden på eksis.
Siporexfacade (C)

Bad
Mellemgang

Rep. af gulvbrædder (C)

Værelse1
6.1 m²
Loftlem

Alle vinduer og døre udskiftes og der afsluttes
indvendig med panellysning og bundstykke (C)
Ventilationsanlæg placeres over nedhængt loft i
gang. (D)
Der udføres nedhængt loft i gang (C)

Overdækning

Stue

Soveværelse
Kammer
6.0 m²

Ny radiator

Særlig for denne type:
Alle eksisterende lofter er rørpuds.
Tagbeklædning udskiftes ikke

g fjernes eksis. nedhængt listeloft, der

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 14
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:
Eksisterende vægge

Opv.
2300
100

120

Bryggers

9M

H

9M

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)

Vand og varmeistallation

Ny radiator

Vand og varmeistallation

Værelse

1650

VM/TØ

120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)

Nedhængt loft

9M

9M

1050

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
Gang

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

750

H

Loftlem

970

1080

Gulvklinker (B)

950

Rep. af gulvbrædder (C)
Ny indv. dør (C)

Særlig for denne type:
Soveværelse

H

Værelse

Stue

Tagbeklædning udskiftes ikke.

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

I bryggers opfyldes eksis.
viktualerum og der støbes
betongulv, se billedeserie (B)

2900

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

H
Ny radiator

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Areal 102 m² - boligtype 3

Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 16
Målestok 1:75

Eksisterende
skur bevares

Ny radiator

Opv.

2300
120

Bryggers

100

Eksisterende vægge

Værelse

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)

9M

9M

H

2100

120 mm gipsvægge (C)
1050

9M

Note og signaturforklaring:
1650

Ny radiator

Vand og varmeistallation

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Ovn Højskabe.

Nedhængt loft

Gang

1/2 stensvæg (B)

9M

100 mm porebeton (B)
950

1080

970

750

Ny radiator

H

9M

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)

Loftlem

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

Særlig for denne type:
Tagbeklædning udskiftes ikke

Gulvklinker (B)

Stue

Værelse

Rep. af gulvbrædder (C)

Soveværelse

2900

Ny indv. dør (C)

H
H

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

Ny radiator

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)
Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 18
Målestok 1:75

Eksisterende
skur bevares

Note og signaturforklaring:

Opv.

2300
100

120

Bryggers

9M

H

2100
Nedhængt loft

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)
120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)

1050

Gang
9M

9M

Eksisterende vægge

Vand og varmeistallation

Ny radiator

Vand og varmeistallation

1650

Værelse

Ny radiator

VM/TØ

Højskabe.
Ovn

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

9M

Ny radiator

H

Loftlem

750

970

1080

950

Gulvklinker (B)
Rep. af gulvbrædder (C)

Soveværelse

H

Ny indv. dør (C)
Værelse

Stue
9M

2900

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

H
Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

Ny radiator

Areal 102 m² - boligtype 3

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 20
Målestok 1:75

Eksisterende
skur bevares

Note og signaturforklaring:
Opv.
2300
2220

Bryggers

120

100

Eksisterende vægge
1650

Ny radiator

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)

Værelse

120 mm gipsvægge (C)

9M

9M

1/2 stensvæg (B)

H
1050

9M

950

1080

970

750

Ny radiator

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Nedhængt loft

100 mm porebeton (B)
Gang
9M

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

H

9M
Loftlem

Gulvklinker (B)
Rep. af gulvbrædder (C)
Ny indv. dør (C)
Stue

Værelse

Soveværelse

2900

9M

H

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

H

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

Ny radiator

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 22
Målestok 1:75

Eksisterende
skur bevares

Opv.
2300
100

Bryggers

9M

H

Vand og varmeistallation

Ny radiator

Note og signaturforklaring:
Vand og varmeistallation

Værelse

1650

VM/TØ

Eksisterende vægge
Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)
120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)

9M

9M

100 mm porebeton (B)
Ny radiator

Nedhængt loft

1050

9M
Gang

H

Loftlem

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
750

970

1080

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

950

Gulvklinker (B)
Rep. af gulvbrædder (C)
Soveværelse

H

Værelse

Ny indv. dør (C)

Stue

2900

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

H
Ny radiator

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)
Areal 102 m² - boligtype 3

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 24
Målestok 1:75

Eksisterende
skur bevares

Opv.
2300
120

Bryggers

100

1650

Ny radiator

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Note og signaturforklaring:

Værelse

Eksisterende vægge
9M

9M

H

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)

1050

9M

950

1080

970

750

Gang
9M

Loftlem

120 mm gipsvægge (C)
1/2 stensvæg (B)

Ny radiator

950

Nedhængt loft

H

9M

100 mm porebeton (B)
Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
Gulvklinker (B)

Soveværelse
Stue

Rep. af gulvbrædder (C)
2900

H
Ny indv. dør (C)

H
Ny radiator

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)
Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende

Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 26
Målestok 1:75

Eksisterende
skur bevares

2300
120

Bryggers

9M

H

Note og signaturforklaring:

Vand og varmeistallation

Opv.
100

VM/TØ

Vand og varmeistallation

1650

Værelse

Ny radiator

VM/TØ

Eksisterende vægge
Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)
120 mm gipsvægge (C)

9M

9M

1/2 stensvæg (B)
100 mm porebeton (B)
Ny radiator

Nedhængt loft

1050

Gang
9M

H

Loftlem

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)
750

970

1080

950

950

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
Gulvklinker (B)
Rep. af gulvbrædder (C)

Soveværelse

H

Værelse

Stue

Ny indv. dør (C)

2900

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

H
Ny radiator

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)

Areal 102 m² - boligtype 3

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)
Eksis. forhold - indretning er vejledende

dato
sag nr.

2019.05.14
18144

Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Opv.
2300
120

Bryggers

100

Note og signaturforklaring:
Eksisterende vægge
1650

Ny radiator

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Værelse

Ny let ydervæg. Beklædning føres ind i lysning ved
tilbagetrukke dør (C)

9M

9M

120 mm gipsvægge (C)

H
1/2 stensvæg (B)
1050

9M

950

1080

970

750

Nedhængt loft

Gang

100 mm porebeton (B)

9M

Sokkel/understøbning for udgravning i bad (B)

Ny radiator

Vand og varmeistallation

VM/TØ

Viktoriagade 28
Målestok 1:75

H

9M

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)

Loftlem

Gulvklinker (B)

Særlig for denne type:
Tagbeklædning udskiftes ikke.

Rep. af gulvbrædder (C)

Stue

Værelse

Soveværelse

2900

Ny indv. dør (C)

H

9M

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116,
forsynes med P-vandlås

H
Ny radiator

Søjle indbygget i væg (C). I tunge vægge ommures
søjle (B)
Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)

H
Alle vinduer og døre udskiftes (C)
Nye lofter af træbeton i stue/køkken og bryggers (C)
Nyt gipsloft i gang og bad. (C)
Alle vægoverflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles.
(F)
Der udføres nyt terrændæk i bryggers og bad (B)
Der udføres GV i bryggers og bad. (D)
Ventilationsanlæg monteres over nedhængt loft i
gang (D). Der monteres adgangslem i loft (C)
Bag lodposter i stuevindue monteres limtræssøjler jf.
detaljer. (C)

Eksis. forhold - indretning er vejledende
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Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 17 - 19
Målestok 1:75

Note og signaturforklaring:

2000

4845

Eksisterende vægge, efterisoleret med 200 mm facadebatts
og puds. Der monteres falseelementer ved alle murhuller. (B)
1/2 stensvæg (B)

Ny radiator

100 mm porebetonvæg (B)

Ny radiator
Ny radiator

Ny radiator

Ny radiator

Ny radiator

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
Gulvklinker (B)
Stue

Stue

Værelse

Ny indv. dør (C)

Værelse

100

100

H

9M

H
Nedhængt loft

Nedhængt loft

Stålbjælke HE-180B under loft (B), brandbeskyttes til R60 (C)
Søjler RHS 160x80x6 (B), inddækkes og brandbeskyttes til
R60 (C)
Bjælker ligger af på stålsøjler med topplader, og svejses med
5 mm svejs. Søjler fastgøres til betondæk på fodplade med 4
stk. M12 klæbeankre. (B)
I kælder under lejlighed til højre indbygges RHS 160x80x6
mm med 200x200 mm fod og topplade. plade til at føre lasten
ned til nyt punktfundament. (B)
Entreprise B udfører punktfundement jf. fagbeskrivelsen.

Nedhængt loft

H
H

9M

9M

Nedhængt loft

H

Rep. af gulvbrædder (C)

Værelse

Værelse

H

Betongulv reetableres, se
nedbrydningsplaner (B)

H

1500

H

1500
Nedhængt loft

Soveværelse

Nedhængt loft

Soveværelse

Ny radiator

Ny radiator

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes med
P-vandlås

Inspektionslem i gulv
under komfur (C)
Opv.

Inspektionslem i gulv
under komfur (C)
Opv.

H

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)
Alle væg og loft overflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Vinduesbrystinger sænkes jf facader. (B)
Over opgangsdør oprettes eksis. facade for facadeisolering.
(B)

Boligtype 4

Nyt terrændæk

Vægge bag håndvask påfores med 50 mm porebeton (B)
I bad udføres forsatsvæg omkring indbygningscisterne. Der
indbygges 300x300 mm indspektionslem. (C)
Faldstamme inddækkes med 2 lag gips (C)
Der monteres loftlem, EI230 i opgang (C)
Der udføres GV i bad. (D)
Der udføres mekanisk ventilation med varmeganvinding (D)
Der monteres nedhængt loft i gang og inddækning af
ventilationskanaler. (C)
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Sundby Hvorup boligselskab afd. 23
Plan - fremtidige forhold

Viktoriagade 17 - 19
Målestok 1:75

1500

2600

Note og signaturforklaring:
Eksisterende vægge, efterisoleret med 200 mm facadebatts
og puds. Der monteres falseelementer ved alle murhuller. (B)

Ny radiator

Ny radiator

1/2 stensvæg (B)
100 mm porebetonvæg (B)

2150
100

100

Pudsrep. after nedbrudte vægge (B)
Gulvklinker (B)

Soveværelse

Soveværelse

Stue

Stue

Rep. af gulvbrædder (C)
Ny indv. dør (C)
9M

H

Nedhængt loft

Værelse

H

Ny radiator
1920

2030

H

Nedhængt loft

Stålbjælke HE-180B under loft (B), brandbeskyttes til R60 (C)
Søjler RHS 160x80x6 (B), inddækkes og brandbeskyttes til
R60 (C)
Bjælker ligger af på stålsøjler med topplader, og svejses med
5 mm svejs. Søjler fastgøres til betondæk på fodplade med 4
stk. M12 klæbeankre. (B)
I kælder under lejlighed til højre indbygges RHS 160x80x6
mm med 200x200 mm fod og topplade. plade til at føre lasten
ned til nyt punktfundament. (B)
Entreprise B udfører punktfundement jf. fagbeskrivelsen.

H

Loftlem

200

1100

H

8M

8M

H

Værelse

GA (B) som fabr. Blücher, vvs nr. 153321116, forsynes med
P-vandlås

Røg
vent.

H

Garderobeskabe jf. fagbeskrivelsen (C)
Alle væg og loft overflader malerbehandles. (F)
Alle lister og karme, dørplader mv. malerbehandles. (F)
Vinduesbrystinger sænkes jf facader. (B)

Boligtype 4

Over opgangsdør oprettes eksis. facade for facadeisolering.
(B)
Vægge bag håndvask påfores med 50 mm porebeton (B)
I bad udføres forsatsvæg omkring indbygningscisterne. Der
indbygges 300x300 mm indspektionslem. (C)
Faldstamme inddækkes med 2 lag gips (C)

Særlig for denne type:
Trempel i værelser og køkken bevares.
Der opbygges ny trempel i stue og bad. (C)
Spær påfores og skråvægge isoleres med 315 mm
mineraluld. (C)

Der monteres loftlem, EI230 i opgang (C)
Der udføres GV i bad. (D)
Der udføres mekanisk ventilation med varmeganvinding (D)
Der monteres nedhængt loft i gang og inddækning af
ventilationskanaler. (C)

Der udveksles for ny loftlem (C)
Ventilationskanaler inddækkes med brandgips og
der udføres nedhængt loft i gang, køkken og bad(C)
Tagvinduer i bad er 78x118 cm og i køkken 114x118
cm (C)
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