
 

bf-ringgaarden.dk / Dybedalen 1A / 8210 Aarhus V / Tlf. 8830 3050 

Side 1 af 2 

 Nyhedsbrev februar 2023 
 
 

Åbent hus 
 
Vi er nu halvvejs i renoveringen af lejlighederne på Bodøvej, og det skal fejres. Derfor holder vi åbent 
hus: 
 
Tirsdag den 14. marts klokken 14:00-17:00 på Bodøvej 42.  
 
Vi håber, du har lyst til at kigge forbi. Vi har inviteret alle beboere i afdelingen, projektets håndværkere 
og medarbejdere i Ringgården.  
 
På dagen kan du forsyne dig med lidt godt til ganen fra en pølsevogn, der bliver stillet op i området fra 
klokken 14:00 til 16:00.  
 
Vi ses… 
 
 

 
 
 
 

Status 

Når du overtager din bolig, har håndværkerne gjort rent efter sig. Det er ikke en hovedrengøring, så du 

må forvente, at du også selv skal i gang med kost og spand.  

Du 14 dage til at indberette fejl og mangler. Derefter har entreprenøren 14 dage til at få styr på 

udbedringerne. Når der er styr på det, kan vi udskifte de indvendige døre.  

Vi reetablerer fliser, græs, hæk og hegn, når du er flyttet ind.  

OBS: Der er induktionskomfur i dit nye køkken, som fungerer anderledes end det komfur, du tidligere 

havde. Hvis du ønsker at få brugsvejledningen sendt på mail, skal du kontakte områdekontoret.  
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Anden bolig? 

Der er nogle af boligerne i området, som endnu ikke er udlejet. Hvis du er interesseret, kan du 
kontakte Helle Lykke på telefon: 9136 5602. 
 

OBS… De nye badeværelser 

Det er IKKE tilladt at bore i fliser, fuger eller vådzoner på dit badeværelse, da det ødelægger den 

bagvedliggende vådrumsmembran.  

Hvis du ønsker at sætte hylder eller andet op på væggene i dit badeværelse, skal det ske efter 

anvisning af varmemesteren. 

 
 
 
Venlig hilsen 

Boligforeningen Ringgården 

 

 

 

 

 
 
OMRÅDEKONTORET 
Træffetid er alle hverdage mellem kl. 08.30-09.00 på tlf. 8616 2138 
Mail: omraade4@bf-ringgaarden.dk   
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