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Kære beboere

Så nærmer tiden sig, hvor 
nogle af afdelingens tage, som 
bekendt, skal renoveres og 
der skal opføres et nyt ejen-
domskontor til afdelingens 
drift. 

Tagarbejder og solceller
Med renoveringen af tagene 
lægges der ny tagdækning på 
alle tage, inklusiv altantårne-
ne. Der opsættes nyt tagren-
desystem og nye nedløbsrør. 

Tillige etableres 6 mindre sol-
celleanlæg på hver 16 kvm, 
som i fremtiden vil producere 
energi til afdelingens fælles 
drift, samt det nye ejendoms-
kontor. Solcellerne opsættes 
på blok 1032-1037. 

Tagrenoveringen gennemføres 
af Snedkermester Arne Peder-
sen A/S.

Byggeperiode tagarbejder
Arbejdet vil blive igangsat i 
slutningen af juni måned 2020 
og forventes færdiggjort med 
udgangen af marts måned 
2021. 

For at kunne udføre arbejder-
ne opstilles der trinvis stillad-
ser på alle blokkene. Hver blok 
vil have stillads opsat i ca. 60 
arbejdsdage. 

Rækkefølgen for opsætning af 
stilladser er som følger:
Sennepshaven:  
1 - Sennepshaven 40-50 
2 - Sennepshaven 52-60
3 - Sennepshaven 70-80

Ingefærhaven:
4 - Ingefærhaven 99-109 
5 - Ingefærhaven 87-97 
6 - Ingefærhaven 13-21 
7 - Ingefærhaven 01-11   

Da der kun etableres en 
egentlig arbejdsstation på ta-
get, vil stilladskonstruktionen 

foran blokkene være åben, 
og derfor ikke umiddelbart 
være til stor gene for bebo-
erne. 
Det primære arbejde vil blive 
udført udvendigt og enkelte 
arbejder i opgangene. Arbej-
det udføres som udgangs-
punkt i tidsrummet 7-16 på 
hverdage.

Nyt ejendomskontor
Opførelsen af et nyt ejen-
domskontor forventes igang-
sat senest i august 2020, 
med en forventet byggetid 
på ca. 4 måneder. Ejendoms-
kontoret placeres på grunden 
bag stamhuset og vil med sin 
udformning skabe forbedrede 
mandskabsfaciliteter til drif-
ten, samt til beboerne ved 
beboerhenvendelser. 

Opførelsen udføres af en-
treprenør Børge Jacobsen & 
Søn A/S. Arbejderne udføres 
som tagrenoveringen i dags-
timerne.

Corona-situationen
I DAB respekterer vi selvføl-
gelig myndighedernes ud-
meldinger om Corona-virus. 
Derfor gør vi, hvad vi kan for 
at undgå, at smitten med Co-
rona spredes, og tager alle 
nødvendige hensyn til bebo-
erne og de håndværkere, der 
arbejder for os. Det samme 
gør entreprenøren.

Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgs-
mål til projektet, kan du skri-
ve eller ringe til: 
Ejendomsmester 
Brian Toftegaard Jørgen-
sen på tlf. 44 84 31 74 
mail: kontor@lb3.dk
 
I ønskes alle en dejlig som-
mer. 

På vegne af byggeudvalget 
Lisbeth Engelbrecht Jensen 

Projektleder, DAB


