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 Nyhedsbrev nr. 23

Oktober 2020

Kære Beboere

Byggepladsforhold  
Lige en status for de aktiviteter, der er 
foregået siden nyhedsbrev nr. 22 blev 
udsendt.
Renoveringen af rækkehusene belig-
gende på Fortvej 6A-36D og Kærbyvej 
1-49 er i fuld gang.  

Der er stadig udfordringer med den tun-
ge trafik til og fra byggepladsen grundet 
de begrænsede pladsforhold omkring 
byggepladsen, og der er også fortsat 
stor efterspørgsel på parkeringspladser i 
området. Det er desværre ikke muligt at 
ændre på situationen.
Alle byggesagens entreprenører bliver 
løbende mindet om, at de kun må bruge 
de aftalte adgangsveje samt parkere på 
de lovligt afmærkede områder.

Opbygningen af Netto på Fortvej er gå-
et i gang, og vedrører ikke renoverings-
støttesagen 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 Juelsmin-
devej 91-199 er renoveringsarbejderne 
færdige og beboerne er tilbageflyttet. 
Udbedring af mangler er udført i uge 
39, og der bliver fortsat holdt fokus på 
mangler, der ikke er udbedret.
Onsdag i uge 40 er der udført stikprøve-
kontrol, hvor der blev kontrolleret 10% 
af boligerne. Her var DAB, driften og 
byggeledelsen inde på besigtigelse i bo-
ligerne og så på mangeludbedringen.

Coronavirus:
I forbindelse med mangeludbedring i 
uge 39 har der naturligvis været fokus 
på:  

• Høj hygiejne med hyppig håndvask, 
brug af håndsprit, nys og host i albuen. 
• Afstand til beboere og kolleger. 
• At medarbejdere, der har symptomer 
på virus, ikke må komme på arbejde. 

Etape 2:
I rækkehusene beliggende Fortvej 22A-
36D fortsætter renoveringen uafbrudt.
Tagarbejdet vil nå i mål i den første 
halvdel i uge 41, hvor der bliver lagt 
tegl ud på taget.
I uge 41 opstartes de indvendige arbej-
der af maleren.

I rækkehusene beliggende Fortvej 6A-
20D er alle beboere genhuset.
Udvendigt er stillads opsat, og der gøres 
klar til nedrivning af tag. 
Indvendigt er opmuring af gasbeton i 
badeværelser og tømrerarbejder startet 
op.
I rækkehusene beliggende Kærbyvej 
1-49 er alle beboere genhuset. 

Udvendigt bliver der lagt stabilgrus på 
indgangssiden.
Indvendigt er nedrivningsarbejder i fuld 
gang.

Diverse projektforhold:
Afløbsstuds.
Forberedelse af installationer til toilet 1. 
sal i rækkehusene. 
Der er 8 rækkehuse, der har tilkøbt løs-
ning med studs i installationsskabet i 
stueetagen for forberedelse af et even-
tuelt kommende toilet på 1.sal. 
Det er efterfølgende blevet konstateret, 
at etablering af en komplet rørføring, 
der udføres på et senere tidspunkt, vil 
være besværligt og bekosteligt for den 
enkelte beboer. Endvidere har der været 
udfordringer med at rottesikre rørføring 
op til studsen. Derfor har styregruppen 
besluttet, at løsning med studs ikke til-
bydes længere.

Terrassebelægninger
Der har været en del henvendelse vedr. 
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hældning på belægninger på haveterrasser, og 
der er derfor igangsat en kontrol af hældning 
på terrassebelægninger på Juelsmindevej. I for-
bindelse med kontrollen, kunne det konstateres, 
at der var 2 belægninger på haveterrasser, som 
ikke overholdt de tilladte tolerancer i projektet. 
Disse 2 belægninger er krævet omlagt.   

Havestuer og overdækninger
Der er nu fundet en ny leverandør, der skal op-
sætte havestuer og overdækninger på rækkehu-
sene. Den tidligere leverandør der var indgået 
aftale med, er gået konkurs. Byggeledelsen reg-
ner med at indgå aftale med den nye leverandør 
i denne måned, hvorefter der vil blive udarbej-
det en udførselstidsplan for arbejderne.
De nye havestuer og overdækninger vil være 
næsten identiske med de tidligere tilbudte. 

Besparelse vedrørende antal af tilgængelige og 
ombyggede boliger i etageblok D
Da renoveringssagens økonomi er meget pres-
set, har det været nødvendigt at finde besparel-

ser. Dette sker for at undgå en forhøjelse af hus-
lejeniveauet.
Landsbyggefonden har anvist, at der skal etab-
leres færre tilgængelige og ombyggede boli-
ger i etageblokkene for at opnå en besparelse. 
Derfor har styregruppen besluttet, at der ikke 
etableres tilgængelige og ombyggede boliger i 
blok D (etageblok nærmest ved Netto). Samme 
besparelse er tidligere sket for blok A. Boliger 
i etageblok D vil blive moderniseret i samme 
omfang som blok A med nyt bad, køkken og 
ventilationsanlæg mv. 
Der afholdes beboermøde d. 3.november på 
Tinderhøj Skole vedrørende ovennævnte æn-
dring. Alle beboere i etageblokkene vil modta-
ge en invitation til beboermødet samt invitation 
til en ekstra genhusningssamtale. 
                 

Med venlig 
Med venlig hilsen 

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


