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Kære Beboere

Den igangværende proces

Vore rådgivere er fortsat ved at fær-
digprojektere renoveringsprojektet.
Der er afholdt genhusningsmøde 
den 28. november 2016, og der er 
afholdt styregruppemøde den 15. 
december 2016. 

Vore rådgivere er fortsat, i samarbej-
de med styregruppen, ved at færdig-
gøre projektmaterialet. Detaljering 
af boligerne pågår stadigvæk, bl.a. 
placering af skakte, indretning af ba-
deværelser, trapper og altandørsløs-
ninger. Herudover arbejdes der på 
indretning af ude-arealer, bl.a. stier, 
tørregårde, miljøstationer og hegn. 

Endvidere har vore rådgivere i øje-
blikket særlige udfordringer med 
at løse gennembrydninger af etage-
dækkene, som er nødvendige i for-
bindelse med renovering af køkke-
ner og badeværelser i blokkene. Det 
har nemlig vist sig, at etagedækkene 
er opbygget på en anden måde end 
de eksisterende tegninger viser. 

Tidsplan

Som følge af sidstnævnte forhold 
forskydes tidsplanen en smule og 
opstart af byggearbejderne kan pt. 
forventes påbegyndt efterår 2018. 
Inden byggestart vil I beboere blive 
inviteret til et orienteringsmøde, 
hvor entreprenøren kommer og for-
tæller om byggeprocessen.

Renoveringen af hele afdelingen 
inklusiv færdiggørelse af udearea-
lerne forventes afsluttet primo 2022. 
Tidsplanen er vejledende og med 
forbehold for myndighedernes sags-
behandlingstid.

Genhusning

Omfanget af renoveringen betyder, 
at der er behov for at I alle skal 
genhuses og som nævnt, er der ny-
ligt afholdt 2. genhusningsmøde, 
hvor processen for genhusningen 
blev planlagt yderligere. 

Der bliver udarbejdet et spørgeske-
ma, der forventes udsendt til alle 
husstande i løbet af det kommende 
forår 2017, og samtidig vil I blive 
inviteret til en individuel samtale.  
Her vil jeres ønsker til en genhus-
ningsbolig blive drøftet. Eksakte 
datoer for samtalerne kendes endnu 
ikke. Samtalerne forventes afholdt i 
fælleshuset. 
Til samtalerne vil der deltage to 
medarbejdere fra DAB, og til alle 
samtaler, vil der være en genhus-
ningskonsulent tilstede.

Rettidigt inden byggearbejderne 
starter, vil der blive udsendt en gen-
husningspjece, og der bliver afholdt 
et beboermøde om genhusning for 
hver etape.

I ønskes alle en rigtig god jul og et 
godt nytår.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Byg og Renovering

Jane Nelson


