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Kære Beboere

Status for helhedsplanen

Byggepladsforhold  

Lige en status for de aktiviteter, 
der er foregået siden nyheds-
brev nr. 26 blev udsendt.

Der er stadig udfordringer med 
den tunge trafik til og fra byg-
gepladsen grundet de begræn-
sede pladsforhold omkring byg-
gepladsen, og der er også fort-
sat stor efterspørgsel på parke-
ringspladser i området. Parke-
ringspladserne på stikvejen ved 
vaskeriet er frigivet til beboe-
ranvendelse efter at det er as-
falteret. 

Alle byggesagens entreprenø-
rer bliver løbende mindet om, at 
de kun må bruge de aftalte ad-
gangsveje samt parkere på de 
lovligt afmærkede områder.
Der er opsat info-tavle på byg-
gepladsskuret ved trappen. Her 
kan I se byggepladsplan, tids-
plan for udførelsen, eventuelle 
varslinger og gældende nyheds-
brev.

Status for udførelsen:

Etape 2: Rækkehuse

I rækkehusene beliggende Kær-
byvej 1-49 (blok E) er renove-
ringsarbejderne færdige og be-
boerne er flyttet tilbage.
Lidt afhængig af vejret vil der 
blive sået græs omkring blok E. 

Etape 3: Etageboliger

Blok D (Rødovrevej 329 A-D)

Nye gulve er monteret og køk-
kenmontagen er startet op.  

Blok C (Rødovrevej 331 A-D)

Opgang 331 A-B – Bundbehand-
ling og første gang maling er af-
sluttet og installationer er ført 
frem. Udlægning af nye gulv er 
startet op. 

Opgang 331 C-D – Forarbejder 
til installationer er i gang og der 
er boret huller i etagedækket til 
nye installationer. Nye døråb-
ninger og udvidelse af eksiste-
rende åbninger er udført i sam-
menlægningsboliger.

Den nye elevatorskakt er støbt 
og der gøres klar til elevatoren.    

Blok B (Rødovrevej 333 A-D)

333 A-B: Bundbehandling og 
første gang maling er startet op.

Opgang 333 C-D – Stålarbejder 
til udvidelse af døråbninger og 
nye åbninger til sammenlæg-
ningsboliger er i gang. Opmu-
ring af nye badeværelseskerner 
er i gang. 

Støbning er den nye elevator-
skakt er i gang. 

Blok A (Rødovrevej 335 A-D)
Nedrivningsarbejder er afsluttet 
og hulboring til installationer er 
i gang. På loftet er opbygning af 
det nye teknikrum i gang og der 
gøres klar til indhejsning af den 
nye ventilationsanlæg.     

Genhusning
Har du spørgsmål til din genhus-
ning er du velkommen til at kon-
takte genhusning på 7732 0045 
eller genhusning@dabbolig.dk.

              

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

Afdelingsbestyrelsen
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