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 Nyhedsbrev nr. 29

Juni 2022

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 1 og 2 Rækkehuse

I forlængelse af de drøftelser 
der var vedrørende, fejl- og 
mangler på afdelingsmødet d. 
23.05.2022 blev det beslut-
tet, at driften og byggeledel-
sen skulle være til rådighed 
tirsdag d.14.06.2022 og tors-
dag d.16.06.2022 fra kl. 16.00 
-18.00 i fælleshuset, hvor bebo-
erne kunne få mulighed for at få 
gennemgået deres mangelliste. 
Disse møder er nu afholdt og 
der vil ske opfølgning efter som-
merferien.     
Etape 3: Etageboliger

Blok D (Rødovrevej 329 A-D)

Alle beboere er flyttet tilbage. 
Der afholdes mangelafhjælp-
ning af indflytningsmangler i 
uge 26. Alle beboere på Rødov-
revej 329 A-D vil modtage en 

varsling. Man kan enten vælge 
at være hjemme, eller aflevere 
en nøgle på ejendomskontoret.     

Beplantning mellem blok D og 
Blok C udføres til efteråret. Nyt 
slidelag på gangarealer udføres 
umiddelbart efter.

Opretning af flisebelægning ved 
gavle mod Rødovrevej er startet 
op, og gøres færdig i takt med 
at blokkene overdrages.  

Blok C (Rødovrevej 331 A-D)

Opgang 331 A-B – Mangelaf-
hjælpning og finisharbejder på-
går. 

Opgang 331 C-D – De sidste in-
stallationsarbejder pågår. Op-
bygningsarbejder er startet op. 
Der gøres klar til at maler kan 
starte op med bundbehandling i 
uge 26. 

Blok B (Rødovrevej 333 A-D)

333 A-B: Maling af lofter, vægge 
og træværk er i gang. Slutmon-
tering i badeværelser er så småt 
gået i gang. 

Opgang 333 C-D – Installations-
arbejder pågår og der gøres klar 
til støbning af badeværelsesgul-
ve.  

Blok A (Rødovrevej 335 A-D)

Nyt pudslag er støbt i alle bade-
værelse og lukning af lofter på-
går. Der gøres klar til at opsæt-
ning af fliser på badeværelser. 

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 Afdelingsbe-
styrelsen
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