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Kære beboere og afdelings-
bestyrelser 

Som I sikket ved, skal ejendoms-
kontoret i Torpgården udvides og 
bygges om, så der bliver plads til 
alle de ansatte i driftsfællesskabet 
– dvs. fra boligafdelingerne; Torp-
gården, Holmebæk Huse, Præste-
banken, Nonnebanken, Nyemar-
ken, Møllegården og Byskovpar-
ken, samt for Tinggården. 

Fremadrettet vil vi orientere om 
byggesagens udvikling i nyheds-
breve som dette. 

Det nye ejendomskontor
Det nye ejendomskontor opføres 
i 1 plan og bliver placeret samme 
sted i Torpgården, som i dag. Fæl-
lesvaskeriet, som ligger i samme 
bygning som ejendomskontoret, 
der bygges om, bevares, som det 
er.

Skitsering og detaljering
Rådgiverteamet arbejder på høj-
tryk, sammen med byggeudvalget, 
på at skabe et moderne, funk-
tionelt ejendomskontor, som kan 
rumme mange forskellige funktio-
ner samlet på ét sted. 

De overordnede skitseringer er på 
plads, men detaljering og fastlæg-
gelse af indretning mv., er fortsat i 
proces. 
Huset kommer til bl.a. at inde-
holde; reception, kontorer, frokost-
stue, omklædnings- og badefacil-
liter, som vil give de ansatte langt 
bedre arbejdsforhold, end de har i 
dag. 

Intentionen er, at kontoret bliver 
mere synligt for alle beboere end 
tidligere og at medarbejderne der-
med bliver mere tilgængelige.

Det nye ejendomskontor bliver 
udført i samme materialer, som 
kendes fra boligerne, så det rent 
arkitektonisk falder naturligt ind i 
området. 

Huset opføres med murede faca-
der og tegltag. Facaderne brydes 
op med enkelte felter med træbe-
klædning og store vinduespartier, 
så der skabes et godt indeklima 
med optimalt lysindfald. 

Udbud af projektet
Rådgivertemaet arbejder pt. på en 
detaljering af projektet, så opga-
ven kan sendes i udbud. Projektet 
udbydes i en totalentreprise, hvor 
indbudte entreprenører kan byde 
på opgaven. 

Rådgiverteamet vil i samarbejde 
med DAB udvælge den entrepre-
nør de finder bedst egnet til opga-
ven, til byggeudvalgets endelige 
godkendelse. 

Tildelingskriteriet blive ”bedste for-
hold mellem pris og kvalitet”.
Det betyder, at de bydende entre-
prenører, ud over at afgive tilbuds-
pris, også skal beskrive, hvordan 
de vil udføre opgaven, tilrettelæg-
ge byggeplads og hvilke materialer 
de vil anvende.

Overordnet tidsplan
Projektet forventets sendt til god-
kendelse hos Køge Kommune i maj 
2022. Køge Kommune skal give 
en byggetilladelse til projektet før 
byggeriet kan igangsættes. 

Hvis alt går efter planen starter 
byggeriet op til sommer i 2022 
og forventningen er, at huset står 
færdigt i første kvartal i 2023. 
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Herefter skal ejendomsdriften færdiggøre huset indvendigt med lamper og inventar, inden 
det kan tages endeligt i brug. 

Byggeudvalget følger processen tæt og der arbejdes på de bedst mulige løsninger, indenfor 
den afsatte økonomiske ramme.

Projektspørgsmål
Har du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte:
 
Midlertidig ejendomsleder for Samdriften Herfølge: Bjarne Sørensen
Beboerservice tlf. nr.: 40 15 25 20 / 91 16 59 59 - Mail: bjs@boligafdeling.dk

Eller projektleder i Byg og renovering: Julie Jürs  
Mail: juj@dabbolig.dk - Mobil: 20 37 68 34 

 
På vegne af byggeudvalget 

Julie Jürs 
Projektleder, DAB  
Byg & Renovering

Eksisterende vaskeri (under sam
m

e tag)

Foreløbig skitse og planskitse


