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 Nyhedsbrev nr. 24

Januar 2021

Kære Beboere

Byggepladsforhold  

Lige en status for de aktiviteter, der er 
foregået siden nyhedsbrev nr. 23 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 nu 
færdig, og der vil dermed være en min-
dre belastning af den tunge trafik på de 
tilstødende veje.  
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:
Udbedringen af de sidste mangler var 
knap lige gået i gang i uge 51, inden 
arbejderne straks blev stoppet grundet 
den næste bølge af covid-19.
Manglerne vil blive udbedret på et se-
nere tidspunkt, når myndighederne igen 
”åbner op” for Danmark. Byggeledel-
sen og DAB har stor fokus på at følge 
myndighedernes retningslinjer for smit-
tespredningen. 

Coronavirus
I forbindelse med mangeludbedring vil 
der naturligvis være fokus på:  
• Høj hygiejne med hyppig hånd-

vask, brug af håndsprit, nys og host 
i albuen. 

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

mer på virus, ikke må komme på 
arbejde.

Der har været Corona tilfælde på byg-
gepladsen, hvor der har været flere 
håndværksgrupper fra forskellige entre-
priser, der har været ramt.
For at forebygge smittespredningen på 
byggepladsen er der foretaget følgende 
tiltag:
• Alle møder bliver afholdt digitalt
• Ved besøg på kontoret i skurbyen, skal 
der bæres mundbind.
• Alle entreprenører skal sidde ved de-
res eget bord i kantinen
• Der bliver holdt forskudte pauser.
• Entreprenørerne skal spritte berørings-
fladerne af efter sig.
• Ved pauserne må der kun benyttes for-
skudte borde.

Etape 2:
Der foregår i øjeblikket forskellige ar-
bejder ved alle 3 rækkehusblokke i eta-
pe 2. Dette medfører øget travlhed på 
byggepladsen.

I rækkehusene beliggende Fortvej 22A-
36D (blok G) fortsætter renoveringen 
uafbrudt.
De indvendige arbejder er i fuld gang, 
og der er allerede monteret køkkener og 
slutmalet i den første halvdel.
De udvendige arbejder på bygningen er 
færdige i uge 2, hvorefter vil gartneren 
gå i gang med havesiden i uge 3 

I rækkehusene beliggende Fortvej 6A-
20D (blok F) fortsætter renoveringen 
uafbrudt.
Tagarbejdet vil nå i mål i den første 
halvdel i uge 5, hvor der bliver lagt tegl 
ud på taget.
I uge 5 opstartes de indvendige arbejder 
af maleren.

I rækkehusene beliggende Kærbyvej 
1-49 (blok E) er alle beboere genhuset. 
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Udvendigt er stillads i gang med at blive opsat, 
og nedrivning af taget opstartes i uge 3.
Indvendigt er opmuring af gasbeton i badevæ-
relser og tømrerarbejder i fuld gang.

Etape 3: Etageboliger
Arbejder i etageblokkene Rødovrevej 329 
A,B,C og D forventes at starte i juli 2021.
Der vil blive uddelt beboervalgskataloger i fe-
bruar måned. Her kan I beboere vælge farver 
til bl.a. gulv- og vægfliser, bordplader, greb til 
køkkenlåger, el kogeplade eller induktion mv. 

Diverse projektforhold:
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, gik konkurs. Byggeledelsen regner 
med at indgå aftale med den nye leverandør i 
denne måned, hvorefter der vil blive udarbejdet 
en udførselstidsplan for arbejderne.
De nye havestuer og overdækninger vil være 
næsten identiske med de tidligere tilbudte. 
Der er uddelt beboervalgskataloger vedrørende 
havestuer og overdækninger, I kan her vælge at 
tilkøbe forskelligt tilbehør.
Når alle beboere er flyttet tilbage til rækkehu-
sene, vil de beboere der ikke har fået opsat en 
havestue eller overdækning få mulighed for at 
tilkøbe en havestue eller en overdækning. 

Genhusning
Efter at have afholdt ekstra genhusningssam-
taler med beboerne fra etageboligerne, kan vi 
påbegynde at sende tilbud til alle Jer der har øn-
sket en anden type lejlighed i Islevtoften II efter 
renoveringen. Vi forventer, at sende de første 
tilbud i løbet af februar og vil herefter løbende 
sende tilbud.

Skulle der opstå ændringer af Jeres 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 blanket vedrørende ændring af ønsker. Den-
ne blanket, samt andre der kan være relevante 
for din genhusning, er at finde på afdelingens 
hjemmeside under punktet ”Byggesag”
Der vil være tilbageflytning af rækkehusene i 
etape G i april måned og senest en måned inden 
tilbageflytningen, vil der blive udsendt nærme-
re information om dato for tilbageflytning, ud-
levering af nøgler mv. 

Har du spørgsmål til din genhusning er du vel-
kommen til at kontakte os på 7732 0045 eller 
genhusning@dabbolig.dk.

                 
Med venlig 

Med venlig hilsen 
Byggeledelsen v. Dominia A/S, DAB v. Byg 

og Renovering og Afdelingsbestyrelsen


