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 Nyhedsbrev nr. 27

December 2021

Kære Beboere

Status for helhedsplanen

Byggepladsforhold (gentagelse fra 
forrige nyhedsbrev nr. 26) 

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. Parkerings-
pladserne på stikvejen ved vaskeriet 
er frigivet til beboeranvendelse, med 
mulighed for asfaltarbejde efter frigi-
velsen. 

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.

Status for udførelsen:

Etape 1: Rækkehuse
Færdiggørelse af beplantning efter 
gennemgang med entreprenør Mal-
mos pågår, endvidere pågår linjed-
ræn til udestuer og overdækninger.

Etape 2: Rækkehuse
I rækkehusene beliggende på Fortvej 
6A-36D (blok G-F) er renoveringsar-
bejderne færdige, og beboerne er til-
bageflyttet.
Udbedring af mangler er næsten ud-
ført og opfølgning på de sidste for-
hold pågår.

I rækkehusene beliggende Kærbyvej 
1-49 (blok E) er renoveringsarbejder-
ne færdige og beboerne er flyttet til-
bage. Udvendige arbejder er afsluttet 
og beplantning pågår. Afhjælpning af 
beboermangler er udført i slutning af 
november/primo december.

Opsætning af udestuer
Udestuer og overdækninger er ud-
ført. Mangelafhjælpning pågår.

Etape 3: Etageboliger

Blok D (Rødovrevej 329 A-D)
Nedrivning er afsluttet og opbyg-
ningsarbejder pågår. Vinduesudskift-
ning er startet op.

På loftet er gangbro og teknikrum 
etableret, og der gøres klar til monte-
ring af ventilationsanlæg.

Blok C (Rødovrevej 331 A-D)
Nedrivningsarbejder er ved at være 
afsluttede. Forarbejder til hultagning 
og interimsvarme pågår. Forarbejder 
til elevatorgrubbe er startet op.

Blok B (Rødovrevej 333 A-D)
Nedrivning er i fuld gang i boliger og 
på loftet.

Diverse projektforhold:

Beplantning
Der har været en gennemgang af be-
plantningen på Juelsmindevej i for-
året. De hække/planter der er gået 
ud, vil blive genplantet i november/
december, hvor beplantningen til 
boligerne beliggende på Fortvej og 
Kærbyvej udføres.

Proces for mangelafhjælpning
Der har været mangelafhjælpning på 
de to første blokke 
For at sikre yderligere opfølgning af 
mangeludbedringen er der i den mid-
terste blok F (Kærbyvej 6A-20D) 
udsendt en ekstra skrivelse til bebo-
erne for at sikre, at der er overens-
stemmelse mellem entreprenørernes 
tilbagemelding, og beboernes regi-
streringer.

Byggeledelsen/driften udsender til-
svarende ekstra opfølgning til blok G 
(Fortvej 22A-36D) 

Fremtidige henvendelser vedr. mang-
ler skal ske til driften.

Genhusning
Har du spørgsmål til din genhusning 
er du velkommen til at kontakte gen-
husning på 7732 0045 eller genhus-
ning@dabbolig.dk
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Udarbejdet af: Dansk almennyttigt Boligselskab    

Finsensvej 33, 2000  Frederiksberg

Til sidst vil vi ønske jer alle en god jul og et 
godt nytår.

                 

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

og Renovering og Afdelingsbestyrelsen

 


