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Side 1

 Nyhedsbrev nr. 18

Juni 2019

Kære Beboere

Status for helhedsplanen 

Byggepladsforhold  
Lige en status for de aktiviteter, der er 
pågået siden nyhedsbrev nr. 17 blev 
udsendt. Opstart af byggearbejder gik 
i gang ultimo februar 2019, og renove-
ringen af de første rækkehuse er i fuld 
gang. 

Der er udfordringer med den tunge tra-
fik til og fra byggepladsen grundet de 
begrænsede pladsforhold omkring byg-
gepladsen. For at begrænse trafikbelast-
ningen lukkes nu den del af Juelsmin-
devej, der ligger fra nr.1 – 65.
Alle byggesagens entreprenører er i  
øvrigt blevet indskærpet, at de skal bru-
ge aftalte adgangsveje samt parkere på 
de lovligt afmærkede områder. 
Der er opsat info-tavle på byggeplads-
skuret ved trappen. Her kan I se byg-
gepladsplan, tidsplan for udførelsen, 
eventuelle varslinger og gældende ny-
hedsbrev.

Status for udførelsen
I rækkehusene beliggende Juelsmin-
devej 91-133 er nedrivning, herunder 
ophugning af terrændæk og sanering 
i rækkehusene indvendig, ved at være 
afsluttet. 
Af udvendige arbejder er renovering af 
kloak og udskiftning af omfangsdræn 
næsten færdige. 
Endvidere pågår udlægning af fjernvar-
me mellem rækkehusene. 

Der er blevet udarbejdet et beboer-
valgskatalog, hvor I beboere kan se 
hvilke valgmuligheder, der f.eks. er 
mht. farver på fliser til gulv og vægge, 
bordplader, kogefelt mv..
Materialerne er opstillet i en udstil-
lingspavillon. Her er også opsat et 
prøvekøkken og ophængt tegninger af 

køkkener og badeværelser. 

De første 55 lejemål på Juelsmindevej 
har nu besøgt beboervalgspavillonen 
ved ejendomskontoret, og har foretaget 
deres individuelle beboervalg ved af-
krydsning i beboervalgskataloget.

Der har efterfølgende på et afdelings-
møde været kritik af de besluttede køk-
kener og muligheder for beboervalg.

Styregruppen har på styregruppemøde 
d.20.maj drøftet om der evt. skal gen-
nemføres projektændriner for at give 
beboerne frie valgmuligheder mod 
merbetaling.

Der vil dog være ekstra omkostninger 
til entreprenører og rådgivere for ko-
ordinering af individuelle beboervalg, 
projektændringer og indhentning af nye 
priser. 

Udgifterne hertil vurderes at blive høje-
re for den enkelte beboer, end udgiften 
vil være ved at beboerne foretager de 
individuelle ændringer af køkkenerne 
efter byggesagen er afsluttet.

Derfor  besluttede styregruppen på mø-
det at fastholde beboervalg i det nuvæ-
rende omfang som vist i beboervalgs-
kataloget og udstillingspavillonen. 

Næste styregruppemøde
Det næste styregruppemøde afholdes 
den 10. september 2019.

Status på genhusning 
Alle beboere fra Juelsmindevej er i 
løbet af foråret blevet midlertidig gen-
huset.

Skulle du have ændringer i dine ønsker, 
til enten midlertidig eller permanent 
genhusning, er det vigtigt, at vi får 
disse på skrift. Dette kan enten gøres 
ved at sende en mail eller udfylde en 
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blanket vedrørende ændring af ønsker. Denne 
blanket, samt andre der kan være relevante 
for din genhusning, er at finde på afdelingens 
hjemmeside under punktet ”Byggesag”

Da byggesagen er startet har genhusningskon-
sulenterne kontortid i afdelingen ca. 1 gang 
om måneden. Kontortiderne afholdes på Kær-
byvej 59, en af genhusningskonsulenterne 
fra DAB, Mie Hostrup Jørgensen eller Katja 
Christoffersen vil være til stede sammen med 
beboerkoordinator Viggo Hansen. Der er 
omdelt en oversigt med alle kontortider for 
1. halvår i 2019, denne oversigt er ligeledes 
tilgængelig på afdelingens hjemmeside under 
punktet ”Byggesag. Tiderne for 2. halvår vil 
blive omdelt og lagt på hjemmesiden i løbet 
af sommeren.

Skulle I have spørgsmål til jeres genhusning 
kan afdelingen altid kontaktes på mail: gen-
husning@dabbolig.dk eller på 77320045.

I ønskes alle en god sommer                                                                                                                  

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Byg og Renovering

Jane Nelson




