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Kære beboere og afdelings-
bestyrelser 

Sommervarmen er endelig kom-
met, skolebørnene har fået som-
merferie og feriestemningen er ved 
at indfinde sig, men inden da vil vi 
gerne benytte lejligheden til at ud-
sende en lille orienteringsskrivelse 
om status vedr. opførelsen af det 
nye ejendomskontor for Samdrif-
ten i Herfølge.

Totalentreprenør er fundet 
Der har været afholdt licitation 
med de bydende totalentreprenø-
rer. Tømrerfirmaet Jens Christian-
sen ApS (TJC) har vundet opgaven 
under kriterierne ”bedste forhold 
mellem pris og kvalitet”. Dermed 
påtager de sig rollen som totalen-
treprenør på udvidelsen og ombyg-
ningen af det eksisterende ejen-
domskontor i Torpgården.

Status er, at TJC er i gang med at 
detaljere de overordnede skitse-
tegninger, og udarbejde beskrivel-
ser og anden dokumentation, som 
skal indgå i ansøgningen om byg-
getilladelse til Køge Kommune. I 
den proces er der et tæt samarbej-
de med ejendomsdriften og byg-
geudvalget, herunder at fastlægge 
materialer og kvaliteter til bygge-
riet.

Tidsplan
Byggeriet forventes at starte op i 
løbet af efteråret 2022, men det 
afhænger af kommunens sagsbe-
handlingstid. 

Byggeperioden forventes af være 
omkring 8 måneder, men med mu-
lighed for at totalentreprenøren 
kan justere tidsplan i forhold til 
hans arbejdsflow, leverancer mm.

Når vi kender den præcise udførel-
sestidsplan, orienterer vi naturlig-
vis herom.   

Byggeplads
Inden arbejdet går i gang vil der 
blive etableret byggeplads. Indret-
ningen af byggeplads tilrettelæg-
ges tillige af TJC, sammen med 
byggeudvalget, og vi vil orientere 
nærmere herom, når vi ved mere.

Projektspørgsmål
Har du har spørgsmål til projektet, 
er du velkommen til at kontakte:

Midlertidig ejendomsleder for 
Samdriften Herfølge: Bjarne Sø-
rensen
Beboerservice tlf. nr.: 40 15 25 20 
/ 91 16 59 59 - Mail: bjs@boligaf-
deling.dk

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

Vi ønsker jer alle en god sommer!

På vegne af byggeudvalget 

Julie Jürs 
Projektleder, DAB 
Byg & Renovering




