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Kære Beboere

Proces for Helhedsplanen 
Lige en status vedrørende det arbejde, 
der har pågået de sidste par måneder.
Aktiviteterne i de forgangne måne-
der har omhandlet granskning og 
tilretning af hovedprojektet, samt 
processer i forbindelse med udbud i 
fagentreprise og udbud for en flyttele-
verance. 

I december 2017 blev en udbudsan-
nonce offentliggjort. Hermed igang-
sættes en prækvalifikationsproces, og 
på denne måde findes de  entreprenø-
rer, der er bedst egnede til at byde på 
opgaven.

I februar 2018 udløb ansøgningsfri-
sten for prækvalifikationen. Der var 
102 entreprenører, der afleverede en 
prækvalifikationsanmodning – dvs. en 
anmodning om at få lov til at byde på 
opgaven. Der var en pæn dækning af 
kvalifikationsanmodninger på de for-
skellige fagentrepriser bortset fra to 
små entrepriser, som genudbydes.

Vore rådgivere har nu gennemgået 
alle de indkomne anmodninger, og de 
entreprenører der er fundet bedst eg-
nede til at byde på opgaven er accep-
teret af styregruppen. 
 
Parallelt hermed pågår et udbud for en 
flytteleverance. 
Besigtigelse i Islevtoften II
Den 13. april 2018 afholdes der be-
sigtigelse med de entreprenører, der er 
fundet egnede til at byde på opgaven. 
Entreprenørerne vil gå en tur i afde-
lingen og besøge et par udvalgte boli-
ger i rækkehusene og etageblokkene.

Den 23. april 2018 afholdes der besig-
tigelse med de flytteleverandører, der 
er fundet egnede til at byde på opga-
ven.
Tidsplan
Den 23. maj 2018 afholdes der lici-
tation, og entreprenørerne afleverer 
deres tilbud. Sagens rådgivere går 
herefter i gang med evaluering og ud-
vælgelse af de indkomne tilbud og der 
udarbejdes indstilling til godkendelse 
til styregruppen og DAB.

Den 18. maj 2018 afholdes der licita-
tion for flytteleverancen og evaluering 
af de indkomne tilbud og udvælgelse 
vedrørende tildeling af kontrakt for 
flytteleverancen igangsættes. Her ud-
arbejdes der også indstilling til god-
kendelse til styregruppen og DAB. 

Opstart af byggearbejderne forventes 
påbegyndt februar 2019. 
Inden byggestart vil I beboere blive 
inviteret til orienteringsmøde, hvor 
entreprenørerne kommer og fortæller 
om byggeprocessen.

Renoveringen af hele afdelingen in-
klusiv færdiggørelse af udearealerne 
forventes afsluttet primo 2022. 
Tidsplanen er vejledende med forbe-
hold for myndighedernes sagsbehand-
lingstid og uforudsete forhold.
Myndighedsforhold
Da projektets byggetilladelser kun 
er gældende i 12 måneder, er bygge-
andragender blevet genindsendt, såle-
des at der indhentes nye byggetilladel-
ser, der er gyldige, når byggearbejder 
opstarter i februar 2019. 
Næste styregruppemøde
Det næste styregruppemøde afhol-
des medio juni 2018 (endelig dato 
er endnu ikke fastlagt). På mødet vil 
status vedrørende licitationsresultatet, 
bl.a. sagens samlede økonomi, blive 
grundigt gennemgået, og en foreløbig 
tildeling af fagentreprisekontrakter vil 
blive drøftet. Tildeling af kontrakter 
sker dog først i august 2018. 
Genhusning
Såfremt I har ændringer til ønsker 
om genhusning, skal vi have dette       
skriftligt enten på mail: genhusning@
dabbolig.dk eller via post til DAB, 
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, 
att. Genhusning.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Byg og Renovering
Jane Nelson


