
Blok 1
Som bekendt har arbejderne i blok 1 været udfordret 
af forsinkelser, men der foreligger nu en endelig plan 
for færdiggørelsen.
 
Der bliver løbende afholdt tekniske gennemgange på  
badeværelserne i blok 1. 

Murerne vil indenfor de næste uger begynde med at 
opmure de nye facader på blok 1. I vil derfor henover 
sommeren kunne se de nye gule ydervægge tage 
form.

Forventningen er, at vinduesmodtagen starter til 
august, og ved slutningen af efteråret, vil blok 1 
forventeligt stå færdig med nye vinduer, nyt tag, nye 
altaner og belægninger om blokken. 

Beplantningen vil blive udført uafhængigt af de øvri-
ge arbejder, da det afhænger af årstiden, hvornår det 
er bedst at plante.

Byggeudvalget har besluttet, at der afholdes:

Beboerorienteringsmøde 
for beboerne i blok 1 

torsdag d. 25. august 2022
kl. 17.30-19.00.  

I vil modtage en indkaldelse i jeres postkasse. 

Blok 2
Renoveringen af blok 2 er i gang. Forventningen er, 
at blok 2 står færdig med nye vinduer, nyt tag, og nye 
altaner i slutningen af februar 2023, og at belægnin-
ger mv. er klar i slutningen af marts 2023.

Blok 3
Renoveringen af blok 3 er i gang. Forventningen er, 
at blok 3 står færdig med nye vinduer, nyt tag, nye 
altaner og belægninger om blokken i slutningen af 
marts 2023.

Blok 4
Arbejderne udvendigt på blok 4 forventes at starte i 
løbet af november-december 2022.

Arbejderne i boligerne i blok 4 forventes at starte i 
februar-marts 2023.

Blok 5-7B
Tidsplanen for de øvrige blokke er fortsat under 
udarbejdelse.

Kære beboere 
 
Sommervarmen er endelig kommet, skolebørnene 
har fået sommerferie og feriestemningen er ved at 
indfinde sig. Vi vil derfor gerne orientere jer om sta-
tus på byggesagen, om arbejder i sommerferien og 
status på arbejdets fremdrift.

Arbejder i ferieperioden 
Byggepladsen holder ikke sommerferie. Inden ferie-
perioden (uge 26-28) indtræffer, vil du modtage en 
skrivelse som omhandler de arbejder, vi forventer 
håndværkerne skal udføre i din bolig i ferieperioden 
og hvor der skal ryddes, for at arbejderne kan udfø-
res. 

Hvis du er bortrejst, er det vigtigt, at du gør klar og 
sikrer, at håndværkerne kan komme til, mens du er 
væk. 

Du vil stadig modtage varslinger de sædvanlige 2 
uger og 3 dage inden arbejdet opstarter.

Status på sanering af kældre
Sanering af kældre er næsten afsluttet. Kædrene i 
blok 1, 2, 3, 4, 6, og 7A/B er således åbne for beboer-
ne.

På grund af hærværk inden saneringens opstart i 
blok 5, er kælderen endnu ikke klarmeldt til beboer-
ne. Det er forventningen, at blok 5 vil være færdigsa-
neret i løbet af ca. 2 uger. 

Arbejder i fraflyttede boliger
Byggeudvalget har besluttet, at CASA kan starte 
med at rigge an til dagens arbejde mellem kl. 7 og 
7.30. 

Byggeudvlaget har tillige besluttet, at håndværkerne 
må gå i gang med ikke støjende arbejder mellem 
7.30 og 8.00. 

Status på arbejdets fremdrift og forventet tidsplan
DAB og rådgiver er i forhandlinger med CASA om 
tidsplanen. Disse forhandlinger forventes at pågå 
hen over sommeren, og vi håber at vi kan melde en 
godkendt tidsplan ud til jer i efteråret. 

Der er dog indgået aftale om færdiggørelsen på blok 
1, 2 og 3. 
 
Tidsplanen for blok 4 og frem, er derfor alene en for-
ventning om, hvornår håndværkerne kan gå i gang.
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Genhusning
Har du spørgsmål til eller ændringer vedrørende 
din genhusningssag, er du altid velkommen til at 
kontakte os på telefon 7732 0045 eller på genhus-
ning@dabbolig.dk

Øvrige spørgsmål rettes som altid til ejendomskon-
toret, jf. nedenfor i Huskeboksen.
 
I ønskes alle en god sommer!

På vegne af byggeudvalget
 

Nanna Aae Christensen, 
Projektleder, 

DAB Byg og Renovering.

KONTAKT: Nanna Aae Christensen, projektleder, DAB Byg og 
Renovering, mail nmc@dabbolig.dk, telefon 77 32 05 08

HUSKEBOKS
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte  
ejendomsmester, Ulf Thorlak
Om helhedsplanen: Tlf.:  36 30 92 36 – mandag til fredag  
kl. 7.30-8.00 og mandag kl. 16.30-17.00  
Almindelig beboerservice: Tlf.:  36 30 92 36 – mandag til  
fredag kl. 8.00-8.30 og mandag kl. 16.30-17.00

Mail vedr. helhedsplanen: 1213helhedsplan@boligafdeling.dk 
Mail vedr. alm. beboerservice: 1213@boligafdeling.dk
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Arbejder i ferieperioden 
- HUSK at rydde!

Byggepladsen holder ikke sommerferie. 

Er du bortrejst, er det vigtigt, at du gør klar og 
sikrer, at håndværkerne kan komme til, mens 

du er væk.  

Du modtager de sædvanlige varslinger 2 uger 
og 3 dage inden arbejdet opstarter.


