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 Nyhedsbrev nr. 19

oktober 2019

Kære Beboere

Status for helhedsplanen 

Her er en orientering om de aktiviteter 
der er i gang samt har pågået siden ny-
hedsbrev nr. 18 blev udsendt.

Tidsplan
Tidsplanen for udførelsen og genhus-
ningen overholdes.
For at dette kan lade sig gøre og af 
hensyn til at datoer for udflytning af 
boliger og tilbageflytning kan overhol-
des, er en del af de udvendige arbejder 
i rækkehushaverne langs Kærbyvej 
fremrykket. De berørte beboere har 
modtaget en varsling og vil blive in-
viteret til et beboerorienteringsmøde, 
hvor byggeledelsen vil fortælle nærme-
re om det fremrykkede arbejde. 

Byggepladsforhold
Renoveringen af rækkehusene belig-
gende på Juelsmindevej 91-199 er i 
fuld gang. 

Der er stadig udfordringer med den 
tunge trafik til og fra byggepladsen 
grundet de begrænsede pladsforhold 
omkring byggepladsen. Derfor er den 
del af Juelsmindevej, der ligger fra nr.1 
– 65 stadig lukket.
 
Byggeledelsen tilser løbende, at alle 
byggesagens entreprenører kun bruger 
aftalte adgangsveje samt parkerer 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 for renoveringssagen.

Status for udførelsen
I rækkehusene beliggende Juelsminde-
vej 91-133 er tagarbejdet påbegyndt. 
Det gamle tag er revet ned samt der 
er opsat stillads med overdækning.       

Der er opsat nye spær samt installatio-
ner, dampspærre er monteret og under-
taget er i gang med at blive lagt. 
Indvendigt er der opsat fliser på bade-
værelset.  
Alt gips arbejde er færdiggjort og ma-
leren er i gang med at spartle.

I rækkehusene beliggende Juelsmin-
devej 135-199 er der ved at blive sat 
stillads op så tagarbejdet kan komme i 
gang. Derudover er alle vinduespartier-
ne mod havesiden skiftet, samt vinduer 
til badeværelset. De indvendige arbej-
der vedrørende vvs- og el-installationer 
er i gang. Badeværelsevægge er opmu-
ret, og der er gjort klar til støbning af 
gulve. På 1. salen er alle døre og skun-
ke blevet demonteret, så de nye instal-
lationer kan blive ført op.

Ved Juelsmindevej 91-199 har der væ-
ret opgravninger og fjernvarmeforsy-
ningen er lagt i jorden og er nu tilsluttet 
forsyningen som ligger ved Kærbyvej 
1. Dette er blot midlertidigt indtil etape 
2 er færdiggjort, hvor forsyningen en-
deligt vil blive tilsluttet varmecentra-
len.

Køkken
Som følge af flere henvendelser og øn-
sker fra beboere om et mere moderne 
udtryk for skabslåger i køkkener, har 
styregruppen besluttet, at håndtag på 
alle skabslåger skal vende vandret. 
Det er desuden blevet besluttet, at I 
beboere efter tilbageflytning til jeres 
bolig kan tilkøbe forbedringer til jeres 
køkken. I vil blive orienteret nærmere 
herom. 
                                

På afdelingsbestyrelsens vegne
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Byg og Renovering
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