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Kære beboere

Som alle nok har bemærket, 
er der fuld gang i afdelingens 
byggesager. I får hermed en 
status på, hvordan de forskel-
lige projekter skrider frem.  

Tagrenovering 
Tagrenoveringen skrider også 
fremad, men pga. kraftig regn 
og vind har der desværre væ-
ret problemer med vandskader 
i flere lejligheder. Dette er me-
get beklageligt og naturligvis 
til stor gene for de berørte be-
boere. Skaderne er under ud-
bedring og forventes færdige 
snart. For at forebygge yderli-
gere skader har entreprenøren 
nu opsat yderligere overdæk-
ning på tagene, som ser ud til 
at fungere efter hensigten. 

Tidsplanen følges og entrepre-
nøren forventes derfor fortsat 
at afslutte tagrenoveringen 
med udgangen af marts 2021.

Nyt ejendomskontor
Det nye ejendomskontor ved 
beboerhuset og fællesvaske-
riet er ved at tage form. 

Det nye moderne ejendoms-
kontor vil sikre alle de ansatte, 
det vil sige, mesterassisten-
ten, sekretæren, funktionæ-
rerne og ejendomsmesteren 
langt bedre arbejdsforhold, og 
alle bliver samtidig blive sam-
let ét sted. 

Illustration af 
de nye senior-
boliger.  
Vejledende - 
ændringer kan 
forekomme.

Forventningen er, at det vil 
øge forudsætningerne for den 
gode kommunikation, både 
de ansatte imellem, men 
også til jer som beboerne i 
afdelingen. 

Placeringen af ejendomskon-
toret op mod fællesvaskeriet 
giver også plads til en fælles 
gård for beboere og ejen-
domsfunktionærer og sam-
tidig nem adgang til ejen-
domskontoret. Derved bliver 
kontoret også mere synligt 
end tidligere, og medarbej-
derne bliver mere tilgænge-
lige. 

Den 1. december 2020 er 
der planlagt overdragelse af 
byggeriet fra entreprenøren 
til afdelingen. Når ejendoms-
driften har færdiggjort med 
lys, lamper og øvrig indret-
ning, forventes kontoret at 
være klar til at kunne tages i 
brug i begyndelsen af 2021.

14 nye seniorboliger
Hovedprojekteringen og ud-
formningen af afdelingens 
kommende 14 seniorboliger, 
er i fuld gang. 

Byggeudvalget følger proces-
sen tæt og der arbejdes på 
de bedst mulige løsninger til 
boligerne, indenfor den afsat-
te økonomiramme. 
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Der arbejdes blandt andet på projekteringen af varmeløsning, brugen 
af solceller, ventilering af boligerne, udformning af uderummene og 
meget andet. 

Projektet sendes til godkendelse hos Herlev Kommune i starten af ja-
nuar 2021. Herlev Kommune skal give afdelingen en byggetilladelse 
og derefter kan byggeriet sendes i udbud til entreprenører.

Byggeriet forventes at igangsættes i løbet af foråret 2021 med en 
byggetid på ca. et år. 

Vi afholder et lille arrangement ved første spadestik på projektet, 
hvor vi håber, at I, naturligvis afhængigt af Corona-situationen, har 
lyst til at komme og deltage. 

Nærmere information og invitation hertil udsendes forinden.

Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgsmål til projektet, kan du skrive eller ringe 
til: 

Ejendomsmester 
Brian Toftegaard Jørgensen på tlf. 44 84 31 74 
mail: kontor@lb3.dk
 
Da dette er sidste nyhedsbrev inden jul og nytår, vil vi benytte lejlig-
heden til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

På vegne af byggeudvalget 

Lisbeth Engelbrecht Jensen 
Projektleder, DAB

Vi har desværre haft en ten-
dens til at få besøg af uved-
kommende på Regnbuens 
legeplads. De kommer dels 
for at ”hygge” sig, men har 
desværre også andre gøre-
mål. Vi har derfor haft fat i 
SSP og politiet, der har lovet 
at kikke forbi med jævne 
mellemrum.   
Vi har desuden fået et di-
rekte nummer til SSP, som 
er 3016 8382, så ring ende-
lig, hvis I observerer noget 
mistænkeligt. Vi vil desuden 
snarest få fjernet skure og 
bænke på området.

Info fra afdelingsbestyrelsen:


