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Kære beboere

Så er der ikke så længe til at vi 
er klar til at opstarte de fysiske 
arbejder for helhedsplan og 
dermed kulminationen på man-
ge års indsats fra alle os, der ar-
bejder for og med Islevvænge 
- beboerne, byggeudvalg, råd-
givere og DAB. Tillykke til alle - 
vi glæder os rigtig meget til at 
komme i gang i oktober 2021. 

I januar i år fik I et stort infor-
mationsmateriale omdelt, som 
i tekst og tegninger beskrev 
hvad som skal udføres af reno-
veringsarbejder. 

Med de mange arbejder er 
det byggeudvalgets, rådgive-
res og min overbevisning af 
jeres afdeling vil blive meget 
flot renoveret og fremtidssik-
ret i mange år ud i fremtiden. 

Entreprenør
De absolut sidste godkendel-
ser af sagen hos Rødovre kom-
mune og Landsbyggefonden 
forventes at falde på plads lige 
efter sommerferien. Dermed 
vil kontrakten med entrepre-
nør Ole Jepsen A/S også være 
endelig. 

Firmaet Ole Jepsen A/S (OJ) 
har vundet opgaven i konkur-
rence med 4 andre bydende. 
OJ er et stort dansk bygnings-
firma, som har stor erfaring 
med renovering af almene 
ejendomme og som i konkur-
rencen om opgaven har vist 
højt niveau på organisation, 
kvalitet og den rigtige pris. 

OJ glæder sig til at komme i 

gang ude hos jer! 

Flyttefirma
Foruden en entreprenør til at 
udføre alle bygningsarbejder-
ne, har flytteopgaven også 
været i udbud. Også her har 
der været stor interesse og høj 
kvalitet fra de bydende. En-
delig udmelding om vindende 
flyttefirma afventer lidt endnu. 

Beboerkoordinator
Til helhedsplanen har DAB i 
samråd med jeres byggeud-
valg tilknyttet en beboerko-
ordinator. Han hedder Daniel 
Frølich. 

Daniels funktion er, at være je-
res primære kontakt i forbin-
delse med udflytning og tilba-
geflytning. Yderligere kan Da-
niel svare på praktiske spørgs-
mål vedrørende nedpakning 
og evt. opbevaring af inventar. 

Daniel kan bistå med at vide-
reformidle generelle spørgs-
mål til rette person. I det hele 
taget vil Daniel kunne hjælpe 
jer med forblive trygge, samt 
sikre god information og koor-
dinering med byggesagen. 

Kontaktinformation til Da-
niel vil blive oplyst senere. 

Byggeplads
Inden renoveringsarbejderne 
går i gang vil der blive etable-
ret byggeplads. 

Byggepladsforanstaltninger 
skal I vænne jer til i Islevvæn-
ge. De fylder og er ikke så køn-
ne, men er helt nødvendige, 
for at renoveringsarbejderne 
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og håndværkerne kan arbejde.  

Der skal være plads til materia-
ler, levering af materiale, hånd-
tering af affald, der skal være 
faciliteter til toiletter, omklæd-
ning, frokost m.m. Det vil også 
være her byggeledelsen vil hol-
de til. Der vil tillige være mø-
defaciliteter, så koordinering og 
ledelse af byggeriet kan foregå. 

Byggepladsen vil blive juste-
ret en del gange undervejs i 
byggeriet. Der vil være hegn 
omkring hver etape og der vil 
blive etableret stillads og over-
dækninger over bygninger-
ne. Det vil ikke være muligt 
at få adgang til sin bolig eller 
have, når en etape er i gang. 

Skurby med plads til byggele-
delse og håndværkere vil væ-
re centralt placeret ved parke-
ringspladsen ved ”grønningen” 
ved Tårnvej under hele bygge-
sagen. 

Støj, støv og ting som roder
Renovering er lig med støj, støv 
og ting, som roder. Det kan 
desværre ikke undgås. 

Det vil påvirke jeres hverdag 
og når sagen har været under-
vejs i noget tid, vil alle gerne 
have, at det snart er overstå-
et. Alle byggesagens parter 
vil gøre sig umage for, i bå-
de tilrettelæggelsen og plan-
lægningen, at sikre at på-
virkningerne vil blive så små, 
som det vil være muligt. Men 
husk, det er det muliges kunst! 

Parkering
Parkeringssituationen under 

byggesagen kan ikke undås at 
blive presset. Området til par-
kering ved Tårnvej v. ”grønnin-
gen” vil som nævnt blive an-
vendt til skurby, hvilket medfø-
rer at der tillige vil være mange 
håndværkere, som har brug 
for parkering af deres varebiler 
med værktøj m.m.

Der vil ved hver etape være 
reducerede plads- og adgangs-
forhold og parkeringspladser 
vil i nogen udstrækning blive 
inddraget. 

Det kan derfor godt blive nød-
vendig at parkere lidt længe 
væk i perioder og dermed med-
føre en lidt længere gåtur til 
sin bolig, når en etape i nær-
heden af ens bolig er i gang. 
Det håber vi på forståelse og 
imødekommenhed overfor. 

Etapemøder
I august vil de første beboere 
blive inviteret til et etapemøde 
for etape 1. 

På mødet vil der være informa-
tion omkring genhusning, ud-
flytning og nedpakning m.m. 
Yderligere vil der være infor-
mation omkring selve renove-
ringsarbejderne, herunder be-
boervalg af farver på fliser og 
køkkener. 

På mødet vil beboerkoordinator, 
genhusningskonsulent, flytte-
firma, byggeledelse, rådgiver 
og undertegnede være tilstede. 
Vi vil svare på alle spørgsmål 
efter bedste evne.

Generelt vil der altid blive af-
holdt etapemøder, som anført, 
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ca. 2 måneder inden opstart af 
en ny etape. 

Afdelingsmøde
På det ordinære afdelingsmøde 
der afholdes d. 16. juni 2021 del-
tager rådgiver, beboerkoordina-
tor, genhusningskonsulent m.fl. 
samt undertegnede og informe-
rer og svarer på spørgsmål ved-
rørende helhedsplanen.

I øvrigt ønskes I alle en rigtig 
dejlig sommer.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Anders Asbjørn Jensen 
Projektleder 

DAB Byg & Renovering


