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Kære beboere

Status opførelse af se-
niorboliger.

Udførelsesfasen for opfø-
relse af de 14 senioregnede 
familieboliger, er på vej ind 
i sin afsluttende fase, og 
forventes at kunne ibrugta-
ges i juli/august 2022. De 
14 seniorboliger bliver op-
ført som 2 rækkehusblokke 
i ét plan, med 7 boliger i 
hver. Blok 1 som er længst 
fremme i sin udførelse, er 
bygningens bærende sy-
stem nu opført, og der er 
lukket med tag. I øjeblikket 
er installationer og lukning 
af bygningen (døre/vinduer 
etc.) under udførelse. 

Blok 2 som opføres sidelø-
bende med blok 1, er støb-
ning af fundamenter under 
udførelse, som er basis for 
opførelse af den efterføl-
gende konstruktion (væg/
tag). Selvom de 2 blokke 
opføres sideløbende med 
hinanden, og på nuværende 
tidspunkt ikke er lige langt 
fremme i sin udførelse, 
ibrugtages både blok 1 og 2 
samtidig.

Arbejder relaterede til 
opførelse af seniorboli-
gerne.
Relaterede til opførelsen af 
de 14 senioregnede familie-
boliger, skal der etableres 
fjernvarme, kloak og parke-
ringspladser i området.

Fjernvarme. 
Opgravning til ny fjern-
varmeledning, vil blive 
fortaget, på tværs af Sen-
nepshavens sti langs byg-
ningen mellem opgang 72 
og opgang 74. (se billede 
på bagside) . Opgravningen 
vil betyde, at der i kortere 
perioder kan være afspær-
ret mens der opgraves, og 

etableres midlertidig ”bro” 
over udgravningen. Entre-
prenøren vil inden opstart 
skilte og varsle arbejdets 
igangsætning som på nu-
værende tidspunkt er fast-
sat til opstart i uge 15. 

Kloak. 
Opgravning for etablering 
af ny kloakledning vil blive 
udført i områdets gård-
areal fra Ingefærhaven op-
gang 103 på tværs af stien 
og hen forbi ejendoms-
kontoret for at slå et knæk 
hen mod sin afslutning 
ved vaskeriet,(se billede 
på bagside). Der skal for-
ventes afspærring af om-
rådet i udførelsesperioden. 
Entreprenøren vil inden 
opstart skilte og varsle ar-
bejdets igangsætning som 
på nuværende tidspunkt er 
fastsat til opstart i uge 8.

Parkeringspladser.
I forbindelse med myn-
digheds godkendelsen for 
opførelse af de 14 nye se-
niorboliger er der fastsat 
krav om, at der etableres 
flere parkeringspladser. 
De nye parkeringspladser 
er planlagt til etablering i 
det nuværende parkerings 
areal langs Sennepsha-
ven mellem opgang 48 og 
opgang 80 (se billede på 
bagside). Anlægsarbejder 
i form af afrydning af jord/
muld herunder opbygning 
af bund for og udlægning 
af asfalt for nye parke-
ringspladser er planlagt 
til opstart i uge 10 og der 
skal forventes afspærring 
af området i udførelses-
perioden. Entreprenøren 
vil inden opstart skilte og 
varsle arbejdets igangsæt-
ning.

På vegne af byggeudvalget 
Lars Henrik Nielsen 
Projektleder, DAB
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Status på blok udførelsen, billede taget af Michael Judge

Kloak opgravning fra Ingefærhaven opgang 103 og forbi ejendomskontoret samt
opgravning til ny fjernvarmeledning, der krydser Sennepshavens sti

Anlæg af parkeringspladser i Sennepshaven, arbejdet udføres i det grønne markerede 
område


