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Kære beboere 

Solen skinner og mange nærmer sig 
sommerferien. Inden feriestemningen 
sænker sig helt, får I en lille status på 
arbejdet med helhedsplanen.

Udbudsprojekt
Helhedsplanen befinder sig nu i ud-
budsprojektfasen. Det vil sige, at 
rådgiverteamet er ved at udarbejde 
det materiale, der skal udsendes i 
efteråret 2022 til de bydende entre-
prenører. 

Materialet indeholder både oversigts-
tegninger og detailtegninger, samt 
detaljerede beskrivelser, der redegør 
for krav til materialer, byggeplads osv. 
ved byggeriets udførelse.

Prøvebolig og åbent hus
Der udføres i øjeblikket arbejder i en 
såkaldt prøvebolig. Arbejderne har til 
formål at afprøve forskellige tekniske 
løsninger og afklare eventuelle uklar-
heder om de eksisterende forhold bl.a. 
i forbindelse med ventilation og de nye 
badeværelser. 

På basis af erfaringerne fra prøvebolig-
en kan rådgiverne tilrette projektma-
terialet, så det bliver så præcist som 
muligt. 

Det give os samtidig en mulighed for 
at invitere jer indenfor og se, hvordan 
de nye badeværelser kommer til at se 
ud. 

Prøvebadeværelset forventes at stå 
færdigt omkring august 2022. I vil 
modtage en særskilt invitation til åbent 
hus, når datoen er fastlagt.

Tidsplan
Byggeperioden forventes pt. at blive 
fra juli 2023 til februar 2026, med for-
behold for ændringer.

Byggeriet forventes at starte i blok 4, 
som udføres som prøveblok, det vil 
sige at arbejderne udføres og løbende 
kontrolleres af rådgiverne. Prøveblok-
ken giver entreprenøren mulighed for 
at fastlægge de mest optimale løs-
ninger og den bedste arbejdsrytme. 
Herefter vil blok 1-3 blive udført og 
derefter blok 5-8.

I forbindelse med tilbudsgivning ser 
entreprenøren også på tilrettelæggelse 
af arbejdet og optimering af tidsplaner. 
Det betyder også, at entreprenøren 
kan ændre på udførelsesrækkefølgen 
og længden af byggeperioden. Derfor 
skal tidslinjen nedenfor betragtes som 
vejledende. Når vi kender den præcise 
udførelsesplan, orienterer vi naturligvis 
herom.

Genhusning
Alle genhusningssamtaler er afholdt i 
efteråret 2021. 

Har du ikke har været til en gen-
husningssamtale, kan du kontakte 
genhusningsafdelingen på telefon nr. 
77320045 eller på mail genhusning@
dabbolig.dk.

Illu.: Tidsplan, forbehold for ændringer
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Hvis du har ønsket permanent gen-
husning udenfor Sønderpark, er gen-
husningsafdelingen i fuld gang med 
dette arbejde. Du bliver derfor tilbudt 
ny permanent bolig, når der kommer 
ledige boliger, som matcher dit ønske. 
Tilbud fremsendes på mail eller med 
posten. 

Har du ønsket en ny bolig i Sønder-
park, vil du tidligst høre fra os, når 
renoveringen starter op.

Ønsker du at komme tilbage til egen 
bolig efter renoveringen, vil du først 
høre fra genhusningsafdelingen igen, 
når du bliver varslet fraflytning af din 
bolig. 

Du vil blive varslet udflytning 3 
måneder inden renoveringen starter i 
din bolig. Sammen med din varsling vil 
der være et brev, hvori der står, hvor 
du skal genhuses, tillige med en gen-
husningspjece og andre nødvendige 
dokumenter.

Flyttefirmaet vil tage kontakt til de 
beboere, der ønsker/har behov for at 
benytte sig af flyttefirma.

Når renoveringen i din bolig eller blok 
er færdig, vil du blive varslet tilbage-
flytning, senest 1 måned inden.

Hvis dine ønsker eller behov til genhus-
ning ændrer sig fter samtalerne, vil vi 
meget gerne høre fra dig.

På hjemmesiden, jf. sidste afsnit i ny-
hedsbrevet, kan der hentes blanketter 
til ændring af ønsker, fuldmagter m.m. 

Indskud ved permanent genhus-
ning
Ved genhusningssamtalerne blev det 
nævnt, at såfremt man ønsker en ny 
permanent bolig, vil det være muligt 
at overføre indskuddet fra den oprin-
delige bolig. 

Vi skal oplyse, at det desværre ikke er 
muligt at overføre indskuddet, såfremt 
man har indskudslån hos kommunen. 

Dette betyder, at såfremt du har et 
indskudslån fra kommunen, skal det 
fulde indskud i den nye bolig betales 
ved indgåelse af den nye kontrakt.

Helhedsplanens hjemmeside og 
spørgsmål
Husk, at I kan finde information om Hel-
hedsplanen på DAB’s hjemmeside. Her 
har Sønderpark sin egen side, hvor vi 
bl.a. lægger nyhedsbreve og andre in-
formationer op, der kan have interesse.

www.dabbolig.dk/ringsted-alme-
ne-boligselskab/afdelingsover-
sigt/soenderpark/soenderpark/

Har I spørgsmål, er I som altid velkom-
ne til at kontakte afdelingsbestyrelsen 
eller ejendomskontoret.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at 
ønske jer alle en rigtig god sommer. 

På vegne af byggeudvalget

Julie Kasandra Jürs 
Projektleder DAB


