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 Nyhedsbrev nr. 22

Juni2020

Kære Beboere

Afdeling Islevtoften II 
Status for helhedsplanen 

Byggepladsforhold  

Lige en status for de aktiviteter, der er 
foregået siden nyhedsbrev nr. 21 blev 
udsendt. Renoveringen af rækkehusene 
beliggende på Juelsmindevej 91-199 og 
Fortvej 6A – 36 D er i fuld gang.  

Der er stadig udfordringer med den tun-
ge trafik til og fra byggepladsen grundet 
de begrænsede pladsforhold omkring 
byggepladsen. Alle byggesagens entre-
prenører bliver løbende mindet om, at 
de kun må bruge de aftalte adgangsveje 
samt parkere på de lovligt afmærkede 
områder.

Nedrivning af Netto på Fortvej er gået i 
gang, og vedrører ikke renoveringsstøt-
tesagen Islevtoften II. 

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:

Etape 1:
I rækkehusene beliggende Juelsminde-
vej 91-199 er renoveringsarbejdet fær-
digt og beboerne er tilbageflyttet. 
Udbedring af mangler der er fundet 
efter indflytning, starter mandag d. 7. 
september 2020 (uge 37). Beboerne vil 
modtage en særskilt varsling herom. Det 
anbefales, at man afleverer en nøgle til 
sin bolig på ejendomskontoret i god tid 
inden uge 31.  Såfremt I ikke er hjemme 
i alle hverdagene i uge 31, og der ikke 
er afleveret nøgle til ejendomskontoret 
bliver manglerne ikke udbedret.   

 Coronavirus:

I forbindelse med mangeludbedring i 
uge 37, vil der naturligvis være fokus 
på:  

• Høj hygiejne med hyppig håndvask, 
brug af håndsprit, nys og host i al-
buen. 

• Afstand til beboere og kolleger. 
• At medarbejdere, der har sympto-

mer på virus, ikke må komme på 
arbejde. 

Etape 2:
I rækkehusene beliggende Fortvej 22A-
36D er alle beboer nu genhuset.
Udvendigt er stillads opsat og der gøres 
klar til at nedrivning af tagbelægninger 
kan begynde. Indvendigt er opmuring af 
gasbeton i badeværelser og tømrerarbej-
der startet op.

I rækkehusene beliggende Fortvej 6A – 
20D er en del beboere genhuset. De sid-
ste beboere bliver genhuset inden for de 
næste par uger. Indvendige nedrivnings-
arbejder er planlagt til at starte op den 7. 
juli 2020. 

Orientering for beboer:

De udvendige forberedelsesarbejder 
på haveside i rækkehusene beliggende 
Kærbyvej 1-49 starter op den 20. juli 
2020. Alle i blok E har fået en varsling 
den 4. juni 2020.

Genhusning:

Genhusningskonsulent er i afdelingen: 
Tirsdag d. 28. juli 2020 fra kl. 16:00 - 
17:00 og Tirsdag d. 1. september 2020 
kl. 09:00 - 10:00
Der vil i perioden september 2020 til og 
med april 2021 ikke blive afholdt kon-
tortider i afdelingen.  

                 



Side 2
Udarbejdet af: Dansk almennyttigt Boligselskab    

Finsensvej 33, 2000  Frederiksberg

Det vil være muligt at komme i kontakt med genhusningen på telefon 7732 0045 og via mail: genhus-
ning@dabbolig.dk

Rækkehusene er godt i gang med renoveringen, og vi kan se at der er flere rækkehuse, vi kan sende i 
tilbud som permanent genhusning til beboerne i afdelingen. Kunne du/I være interesseret i at få tilbudt 
rækkehus, skal du/I kontakte genhusningen for at blive skrevet op.

Genhusningen kan kontaktes på 7732 0045 eller genhusning@dabbolig.dk

I ønskes alle en god sommer.  

Med venlig hilsen 

Byggeledelsen v. Dominia A/S,  DAB v. Byg og Renovering og 
Afdelingsbestyrelsen


