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Side 1

 Nyhedsbrev nr. 25

MAJ 2021

Kære Beboere

Byggepladsforhold  
Lige en status for de aktiviteter, der er 
foregået siden nyhedsbrev nr. 24 blev 
udsendt.

Renoveringen af rækkehusene belig-
gende på Fortvej 6A-36D og Kærby-
vej 1-49 er i fuld gang.
  
Der er stadig udfordringer med den 
tunge trafik til og fra byggepladsen 
grundet de begrænsede pladsforhold 
omkring byggepladsen, og der er 
også fortsat stor efterspørgsel på par-
keringspladser i området. Det er des-
værre ikke muligt at ændre på situa-
tionen. Alle byggesagens entreprenø-
rer bliver løbende mindet om, at de 
kun må bruge de aftalte adgangsveje 
samt parkere på de lovligt afmærke-
de områder.

Der er opsat info-tavle på bygge-
pladsskuret ved trappen. Her kan I se 
byggepladsplan, tidsplan for udførel-
sen, eventuelle varslinger og gælden-
de nyhedsbrev.
 
Renoveringsarbejderne forventes 
færdige i ultimo af august 2022. Re-
noveringen skulle oprindeligt afslut-
tes ultimo maj 2022, hvilket betyder 
at arbejderne er ca. tre måneder for-
sinket. 

Status for udførelsen:

Etape 2 – Fortvej 22A-36D, 
Første rækkehusblok er nu overdra-
get fra entreprenøren til bygherren. 
I uge 16 flyttede beboerne ind i de 
nyrenoverede rækkehuse på Fortvej 
22A-36D (blok G).

Når jeres mangelgennemgang af bo-
ligerne er overstået forventes man-
geludbedring at starte op medio maj.

Coronavirus:
I forbindelse med mangeludbedrin-
gen 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 symp-

tomer på virus, ikke må komme 
på arbejde.

For at forebygge smittespredningen 
på byggepladsen følger vi fortsat føl-
gende tiltag:

• Alle møder bliver afholdt digitalt
• Ved besøg på kontoret i skurbyen 

skal der bæres mundbind.
• Alle entreprenører skal sidde ved 

deres eget bord i kantinen
• Der bliver holdt forskudte pauser.
• Entreprenørerne skal spritte be-

røringsfladerne af efter sig.
• Ved pauserne må der kun benyt-

tes forskudte borde.

Etape 2 - Fortvej 6A-20D, Kærbyvej 
1-49:
Der foregår i øjeblikket også en del 
forskellige arbejder ved de øvrige 2 
rækkehusblokke Fortvej 6A-20D og 
Kærbyvej 1-49.

I rækkehusene på Fortvej 6A-20D 
(blok F) er de indvendige arbejder i 
fuld gang, og der er allerede monteret 
køkkener og den sidste malerbehand-
ling er startet i april.

De udvendige arbejder på taget om-
kring bygningen er afsluttet, hvoref-
ter gartneren er gået i gang på have-
siden. Der vil blive sået græs i maj 
måned. Plantning af hæk i skel sker 
i september, da der ikke kan skaffes 
planter i øjeblikket. Der kan efter til-
ladelse fra ejendomskontoret sættes 
hegn op i skel. I skal dog tage heg-
nene ned igen inden der skal plantes 
hække.

I rækkehusene på Kærbyvej 1-49 
(blok E) er renoveringen også godt i 
gang.

I primo maj måned starter de indven-
dige arbejder, og tagarbejder forven-
tes at være færdige medio maj må-
ned. 

Der har været en del forsinkelser un-
dervejs, hvilket blandt andet skyldes 
at omfanget af understøbninger un-
der væggene i rækkehusene har været 
væsentlig større end forventet. Co-
vid-19 tilfælde iblandt håndværkerne 
har også medført, at der har været 
færre håndværkere på byggepladsen 
end planlagt og hermed forsinkelser. 

Etape 3: Etageboliger
Arbejder i etageblokkene Rødov-
revej 329 A, B, C og D forventes at 
starte primo juli 2021.
Dog påbegyndes forberedende arbej-
der på havesiden mellem etageblok C 
og D i slutning af maj 2021.
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Diverse projektforhold:

Havestuer og overdækninger
Der er uddelt beboervalgskataloger i januar 
måned vedrørende havestuer og overdæk-
ninger. Nogle har valgt at tilkøbe forskellige 
dele til havestuer og overdækninger, f.eks. 
lysport, lamelgardiner, terrassevarmer m.m..

Når alle beboere er flyttet tilbage til række-
husene, vil de beboere der ikke har fået op-
sat en havestue eller overdækning få mulig-
hed for at tilkøbe en havestue eller en over-
dækning. 

Tidsplan for opsætning af havestuer og over-
dækninger:

De resterende havestuer og overdækninger 
forventes at blive sat op fra uge 18. 

Genhusning: 

Der har været tilbageflytninger i Blok G – 
Fortvej 22A til 36D. Indflytningerne er ge-
nerelt forløbet rigtig fint.

Den næste blok, blok F, Fortvej 6A til 20D 
flytter tilbage i slutningen af Juli 2021. Be-
boerne vil blive varslet tilbageflytning i me-
dio Juni.

Genhusningen af etageblokkene starter op 
hen over sommeren 2021 og den første blok 
– blok D, er varslet udflytning ultimo Juni.

De etageboliger, der er ledige vil blive til-
budt til permanent genhusning, og de boli-
ger der ikke bliver brugt til permanent gen-
husning, vil blive lejet ud på normal vis.

I følge tidsplanen vil de sidste beboere i af-
delingen stadig blive varslet udflytning me-
dio oktober 2021.

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

Ny beboerkoordinator:

Pr. 1 marts 2021 tiltrådte Daniel Frølich som 
den nye beboerkoordinator i stedet for Vig-
go. Daniel skal varetage henvendelser fra 
beboerne i forbindelse med renoveringen, 
ind- og ud-flytninger, fejl og mangler, ko-
ordinering med flyttefirmaet og de admini-
strative opgaver, der følger med. Hvis du har 
spørgsmål angående renoveringen eller an-
det, er du velkommen til at kontakte Daniel 
Frølich på tlf. 20524332 eller på mail:

2314beboerkoordinator@boligafdeling.dk
    

                 
Med venlig 

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

og Renovering og Afdelingsbestyrelsen


