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Islevtoften II
Rødovre almennyttige Boligselskab

Side 1

 Nyhedsbrev nr. 26

Oktober 2021

Kære Beboere

Status for helhedsplanen
Byggepladsforhold  

Lige en status for de aktiviteter, der 
er foregået siden nyhedsbrev nr. 25 
blev udsendt.

Der er stadig udfordringer med den 
tunge trafik til og fra byggepladsen 
grundet de begrænsede pladsforhold 
omkring byggepladsen, og der er og-
så fortsat stor efterspørgsel på parke-
ringspladser i området. Det forventes 
at parkeringspladserne på stikvejen 
ved vaskeriet bliver frigivet til be-
boeranvendelse i slutningen af okto-
ber 2021. Der må dog forventes, at 
der visse steder skal udføres nogle 
reparationer på asfalten. 

Alle byggesagens entreprenører bli-
ver løbende mindet om, at de kun må 
bruge de aftalte adgangsveje samt 
parkere på de lovligt afmærkede om-
råder.

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.

Der vil blive fortaget en oprydning 
efter belægningsarbejderne er helt 
færdige langs rækkehusene på Kær-
byvej og Fortvej. 

Status for udførelsen:

Etape 2: Rækkehuse
I rækkehusene beliggende på Fortvej 
6A-36D (blok F-G) er renoveringsar-
bejderne færdige og beboerne er til-
bageflyttet. 

Udbedring af mangler er udført i 
uge 38-39, og der er fortsat fokus på 
mangler, der ikke er udbedret.

Tors-fredag i uge 39 vil der blive ud-
ført stikprøvekontrol i nogle af boli-
gerne. Her vil driften og byggeledel-
sen være på fælles besigtigelse i bo-
ligerne og se på mangeludbedringen.

I rækkehusene beliggende Kærbyvej 
1-49 (blok E) er renoveringsarbejder-
ne færdige og der vil være rådgiver-
gennemgang i uge 40.

Udvendige arbejder fortsætter uaf-
brudt, og brolæggeren er i fuld gang 

med etablering af fliser på havesiden 
og indgangsside.

Det forventes at rækkehusene bliver 
overdraget fra entreprenøren til byg-
herren i slutningen af oktober.

Årsagen til at arbejderne er blevet 
forsinket, er bl.a. at omfanget af un-
derstøbninger i rækkehusene, har væ-
ret væsentlig større end forventet. En 
del af årsagen skyldes også at der har 
været flere covid-19 tilfælde iblandt 
entreprenørerne på byggepladsen. 

Etape 3: Etageboliger
Arbejder i etageblokkene Rødovrevej 
329-331 (blok C-D) er i fuld gang.

I etageblokken Rødovrevej 329 er 
nedrivningsarbejderne færdig, og op-
bygningsarbejderne forventes påbe-
gyndt i uge 40.

I etageblokken Rødovrevej 331 (blok 
C) er nedrivningsarbejdet påbegyndt 
i uge 39.

Etageblokken Rødovrevej 333 (blok 
B) er overdraget fra bygherren til en-
treprenøren, og de forberedende ar-
bejder er i fuld gang.
Nedrivningsarbejdet forventes op-
startet i uge 45.

Etageblokken Rødovrevej 335 (blok 
A) bliver overdraget fra bygherren til 
entreprenøren medio december.
Forberedende arbejder på havesiden 
mellem Rødovrevej 335 (blok A) og 
Rødovrevej 333 (blok B) starter i ok-
tober 2021.

Diverse projektforhold:

Havestuer og overdækninger

Tidsplan for opsætning af havestuer 
og overdækninger:

De sidste havestuer i boliger belig-
gende Kærbyvej 1-49 (Blok E) og 
overdækninger forventes at være op-
sat inden beboerne flytter tilbage.

Beplantning
Der har været en gennemgang af be-
plantningen på Juelsmindevej i for-
året. De hække/planter der ved gen-
nemgangen var gået ud, vil blive 
genplantet i november, hvor beplant-
ningen til boligerne beliggende på 
Fortvej og Kærbyvej udføres.
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Havelåger
I renoveringsprojektet er der ikke nye ha-
velåger med. De lejemål der har haft en ha-
velåge kan få genopsat en ny havelåge. Ha-
velåger kan udføres efter aftale med Ejen-
domskontoret.

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

                 

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

og Renovering og Afdelingsbestyrelsen

 


