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 Nyhedsbrev nr. 20

December 2019

Kære Beboere

Byggepladsforhold  
Lige en status for de aktiviteter, der er 
foregået siden nyhedsbrev nr. 19 blev 
udsendt. Renoveringen af rækkehusene 
beliggende 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. 
Alle byggesagens entreprenører, bruger 
kun 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.

Adgang til byggepladsen er forbudt, da 
det er farligt og ingen forsikring dæk-
ker ved uheld.

Status for udførelsen:
I rækkehusene beliggende Juelsminde-
vej 91-133 er tagarbejdet færdigt, her-
under er stilladset demonteret. 
I rækkehusene beliggende Juelsmin-
devej 135-199 er der sat stillads op, og 
tagarbejdet er i gang. Derudover er alle 
vinduespartierne mod indgangssiden 
påbegyndt udskiftning. 
De indvendige arbejder og installati-
onsarbejder er i gang. 

Udvendigt arbejde for Juelsmindevej 
91-199, her er fjernvarmeforsyningen 
lagt i jorden, og er tilsluttet forsynin-
gen, som ligger ved Kærbyvej blok E. 
Dette er blot midlertidigt, indtil etape 
2 er færdiggjort, hvor forsyningen vil 
blive tilsluttet varmecentralen.

Afspærringer
Efter styregruppemødet d. 26-11-2019 
hvor der var klager omkring manglende 
byggepladshegn på havesiden af blok 
E, samt aflåsning til fyraften. 
Byggeledelsen har efterfølgende drøftet 
problemet med de ansvarlige entrepre-
nører og alle er sat ind i hvor vigtigt det 
er at få låst af til fyraften.

1.sal opgradering 
Til beboerne på Juelsmindevej 91-133, 
som nærmer sig indflytning er der en 
glædelig nyhed og ligeledes til resten 
af beboerne som flytter ind efterføl-
gende. Væggene på 1. sal og elinstal-
lationer er opgraderet, hvilket ikke var 
en del af den oprindelig plan. Dette kan 
beboerne se frem til, da hele 1. sal nu 
fremstår som helt nyt.

Haver
Der har været en del beboerhenvendel-
ser om, hvad der bliver udført i haver-
ne. Der kommer ny flisebelægninger og 
hegn mellem terrasserne. (se tegning på 
bagsiden)

Udestuer
Udestueentreprenøren er gået konkurs 
og DAB er i gang med, at finde en ny 
entreprenør der kan udføre arbejdet. 
Udestuer vil først blive opsat efter at I 
beboere er flyttet tilbage til jeres boli-
ger.

Indflytning
Indflytning for Juelsmindevej 91 - 133 
vil finde sted fra d. 27-30 januar 2020. 
Det skal dog siges, at der vil foregå 
gartner arbejder efter i er flyttet ind. 
Dette gøres fordi at på dette tidspunkt 
er alle øvrige arbejder færdige, og det 
er derfor kun gartneren, som vil være 
til stede, hvilket gør at plader m.v. ikke 
bliver ødelagt og trampet ned.
På beboermødet d. 26-11-2019 fortalte 
byggeledelsen om carporte og parke-
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ringspladser for etape 2. Overtagelse af disse vil blive udskudt så lang tid som muligt, så I kan gøre 
brug af jeres parkeringspladser så længe som muligt. Der vil blive udsendt en varsling omkring car-
portene, når vi nærmer os tiden, hvor I ikke længere kan gøre brug af området. 

Rigtig god jul og godt nytår

fra byggeledelsen v/Dominia og Domus arkitekter, DAB 
og Afdelingsbestyrelsen




