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Kære Beboere

Nødvendige ændringer i helhedspla-
nen

Det har desværre været nødvendigt at 
finde besparelser i renoveringsprojek-
tet, idet etagedækkene i blokkene er 
opbygget på en anden måde end for-
udsat, hvilket fordyrer byggesagen.

Den væsentligste besparelse der er 
foretaget er, at antallet af ombyggede 
og tilgængelige boliger formindskes.

I helhedsplanen der blev præsenteret 
på det ekstraordinære afdelingsmøde 
d. 20. januar 2016 indeholdt helheds-
planen 24 ombyggede boliger, 24 
tilgængelige boliger og 48 modernise-
rede boliger.

Nu bliver der i stedet 18 ombyggede 
boliger, 18 tilgængelige boliger og 60 
moderniserede boliger. 

Indvendigt i de moderniserede boliger 
ændres der ikke på rumopdelingen, og 
boligerne får nyt køkken, nyt bad  og 
ventilation mv. som de øvrige bolig-
typer. 
Der kommer ikke elevator til disse 
boliger. 

De 12 boliger som nu bliver moderni-
seret i stedet for ombygget, er boliger-
ne i blokken Rødovrevej 335, opgang 
C og D.

Der er herudover  – i samråd med sty-
regruppen - besluttet  følgende bespa-
relser:

• Forskønnelse af Netto-torvet ud-
går

• Ombygning og udvidelse af fæl-
leshuset udgår

• Efterisolering af sydfacade på eta-
geblokkene udgår

• Nye ovenlys i rækkehusene udgår 
(hvor der pt. er ovenlys genbruges 
disse)

• Gulvvarme udgår (entreprenø-
ren vil blive spurgt om en pris på 
gulvvarme når projektet udbydes)

Tidsplan

Der er netop indsendt myndigheds-
projekt til Rødovre Kommune til de-
res sagsbehandling. Tilbagemelding 
fra Rødovre Kommune forventes i 
juni 2017.

Tidsplanen er forskudt 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 fortæller 
om byggeprocessen.

Renoveringen af hele afdelingen 
inklusiv færdiggørelse af udearea-
lerne forventes afsluttet primo 2022. 
Tidsplanen er vejledende og med for-
behold for myndighedernes sagsbe-
handlingstid.

Genhusning – spørgeskema og til-
bud om samtale

DAB har i slutningen af februar 2017 
udsendt brev til alle i Islevtoften II 
med et spørgeskema, og tilbud om en 
individuel samtale i forhold til pro-
cessen med genhusning. 

Det er meget vigtigt for den videre 
proces med planlægning af genhus-
ningen og koordineringen med byg-
gesagen, at vi får klarlagt alle bebo-
eres ønsker og behov. Vi opfordrer 
derfor alle til at udfylde det spørge-
skema der er udsendt til jer og booke 
tid for en individuel samtale med 
genhusningskonsulenten.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Byg og Renovering

Jane Nelson


