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Kære beboere

Foråret er i gang, solen sørger 
for lidt tiltrængt varme og 
Danmark er så småt ved at 
åbne op igen. Hermed en 
status på, hvordan de forskel-
lige projekter skrider frem.  

Tagrenovering og nyt 
ejendomskontor 
Projekterne med opførelsen af 
nyt ejendomskontor samt 
tagprojektet er nu begge 
afleveret fra entreprenørernes 
side. Der udestår således kun 
mindre mangler, som vil blive 
udbedret inden for den 
nærmeste fremtid. Det drejer 
sig blandt andet om såning af 
græs foran ejendomskontoret 
og udskiftning af et par 
affaldsspande og lygtepæle, 
som er blevet beskadiget i 
byggeprocessen.

14 nye seniorboliger
På grunden med den tidligere 
institution Regnbuen, kan vi 
nu se frem til at gå i gang 
med opførelse af de 14 
senioregnede almene 
familieboliger, der opføres 
som rækkehuse i ét plan. 

Der opføres 10 stk. 2-rums 
boliger á 67 m2 og 4 stk. 3-
rums boliger á 86 m2 med en 
husleje på 1176 kr. pr. kvm. 
pr. år.

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

På side 2 
kan du se 
plantegninger 
af de 2 nye 
boligtyper

Entreprenør
Entreprenør Børge Jacobsen 
har vundet opgaven og skal 
derfor forestå opførelsen af 
boligerne, når kommunens 
endelige godkendelse af 
projektet er modtaget. 

Tidsplan og byggeplads 
Vi forventer at kunne opstarte 
byggepladsen den 15. maj 
2021, i første omgang med 
etablering af byggeplads og 
nedrivning af de eksisterende 
bygninger, den tidligere 
institution. Projektet og 
seniorboligerne har en 
byggetid på ca. 1 år og 
forventes derfor afleveret 
med udgangen af juni måned 
2022. Nærmere information 
omkring byggepladsforhold vil 
blive opsat i afdelingen. 

Vi må desværre erkende, at 
det ikke bliver muligt at 
afholde et arrangement ved 
første spadestik med 
beboerdeltagelse, men alene 
for entreprenør og 
byggeudvalg pga. 
forsamlingsforbuddet.
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Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgsmål til projektet, kan du skrive eller ringe 
til: 

Ejendomskontoret på tlf. 44 84 31 74 eller på mail: kontor@lb3.dk

Projektleder Lisbeth Engelbrecht fra DAB vil tillige kunne kontaktes 
ved ønske om nærmere information omkring projektet, og der vil 
undervejs i byggeprocessen blive udsendt løbende information i 
nyhedsbreve, som dette.

 
Illu.:
Plantegninger 
af de 2 nye 
boligtyper

På vegne af byggeudvalget 

Lisbeth Engelbrecht Jensen 
Projektleder, DAB

Fra bestyrelsens side skal 
der oplyses, at ejendoms-
mesterassistent Michael 
Olsen er stoppet i afdeling-
en efter kort tids ansættel-
se. 

Til gengæld fungerer Ole 
Werge, som mange beboere 
allerede kender, som vikar 
under ejendomsmester 
Brian Toftegaard Jørgensens 
fravær, foreløbig frem til 
medio august 2021.

Info fra afdelingsbestyrelsen:




