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 Nyhedsbrev nr. 16

Juli 2018

Kære Beboere
Proces for Helhedsplanen

Lige en status om de aktiviteter, der er 
foregået her i foråret.
Den 18.maj afholdtes licitation ved-
rørende den flytteleverance, der skal 
foretages, når I beboere skal genhu-
ses.
Der indkom 5 tilbud fra flyttefirmaer, 
der alle lever op til de krav, der er stil-
let i udbuddet.

Den 23.maj afholdtes der licitation 
vedrørende de forbedrings- og reno-
veringsarbejder, der skal udføres i af-
delingen og her indkom der 59 tilbud 
fra fagentreprenører fordelt på 16 fag-
entrepriser. 
Der foregår nu en nærmere gennem-
gang af de 5 indkomne tilbud vedrø-
rende flytteleverancen.

Ligeledes foregår en nærmere gen-
nemgang af tilbud fra 16 fagentrepre-
nører, der efter accept fra styregrup-
pen er indstillet til at vinde en kon-
trakt.

Licitationen gik godt, og det samlede 
licitationsresultat for de 16 fagentre-
priser holder sig indenfor sagens sam-
lede budget for håndværkerudgifter. 
Det betyder, at det ikke er nødvendigt 
at finde yderligere besparelser i byg-
gesagens omfang end de besvarelser 
der er omtalt i nyhedsbrev nr.13 ud-
sendt marts 2017.

Indhold af helhedsplanen er i store 
træk følgende:          
                                                                 
I Etageblokkene bliver 18 boliger 
ombygget, så boligernes størrelse æn-
dres, 18 boliger ombygges til tilgæn-
gelige boliger, og 60 boliger moderni-
seres. Alle boligtyperne får nyt bad og 
køkken samt ventilation. Vinduer og 
døre i syd-facaden skiftes.

De tilgængelige boliger ombygges så 
hensyn til gangbesværede varetages, 
og boligerne får adgang til elevator.

I de moderniserede boliger ændres 
der ikke på rumopdelingen, men bo-
ligerne får nyt køkken og bad som de 
øvrige boligtyper. 

Rækkehusboligerne får nyt terræn-

dæk, nye tage, nyt køkken og bad, 
ventilation, og nye vinduer og døre i 
stueetagen.

Eksisterende køkkener:
Styregruppen har besluttet, at køk-
kener ikke må nedtages af beboerne. 
Forklaringen er blandt andet, at i de 
tilfælde hvor beboerne flytter før selve 
renoveringen går i gang, kan det være 
at lejemålet skal bruges til midlertidig 
udlejning eller genhusning, og så skal 
der være et funktionsdygtigt køkken. 

Tidsplan
Indretning af byggeplads forventes 
primo februar 2019. Opstart af byg-
gearbejder vil ske ultimo februar 
2019 og forventes afsluttet ultimo maj 
2022. Tidsplanen er vejledende og 
med forbehold for uforudseelige for-
hold.

I oktober 2018 vil der blive afholdt et 
beboerorienteringsmøde, hvor der vil 
være fokus på genhusning og flytning, 
og inden byggestart vil I blive invite-
ret til et orienteringsmøde, hvor entre-
prenørerne kommer og fortæller om 
selve byggeprocessen, og de arbejder 
der skal udføres. Invitation udsendes 
ca. 14 dage før møderne afholdes.

Næste styregruppemøde
Det næste styregruppemøde afholdes 
den 28.august 2018. På mødet vil sa-
gens samlede økonomi blive grundigt 
gennemgået og eventuelle mindre 
projektjusteringer. Der vil blive ind-
gået endelige kontrakter  med fagen-
treprenørerne umiddelbart herefter.

Status på genhusning                                                                                                                   
Vi indsamler fortsat boliger til mid-
lertidig genhusning i hele Rødovre 
almennyttige Boligselskab. Der ind-
samles både etageboliger samt ræk-
kehuse, dog kan vi ikke garantere, 
at alle beboere fra rækkehusene kan 
blive genhuset i et rækkehus. Vi vil 
ved tildeling af boliger til midlertidig 
genhusning kigge på jeres ønsker fra 
genhusningssamtalerne og så vidt mu-
ligt imødekomme disse. 

I vil modtage varsling om fraflytning/
opsigelse 3 måneder inden byggestart. 
Vi vil bestræbe os på, at fremsende 
brev vedrørende tildeling af genhus-
ningsbolig samt brev om bolig efter 
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renoveringen sammen med varslingen. På denne måde sikrer vi os, at I modtager alle op-
lysninger på samme tid.

Status på permanent genhusning er, at der et enkelt rækkehus tilbage i Sibeliusparken. Øn-
sker I, at blive permanent genhuset i en etagebolig er der fortsat mulighed for dette. Har I 
ikke fået opfyldt jeres ønske om permanent genhusning i et rækkehus, har I altid mulighed 
for at ændre på jeres tidligere ønsker. Alle ændringer til ønsker skal vi have skriftligt enten 
på mail: genhusning@dabbolig.dk eller via post til DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiks-
berg, att. Genhusning.

Det forventes, at en genhusningspjece udsendes i starten af efteråret. Pjecen indeholder 
informationer, som er vigtige, når man skal genhuses. Heri vil I blandt andet  kunne læse 
mere om husleje og forbrug under genhusning, proces ved flytning og meget andet. Pjecen 
vil blive omdelt og blive tilgængelig på afdelingens hjemmeside.

Inden genhusning starter op vil der også blive afholdt opstartsmøder for hver etape. Første 
opstartsmøde for etape 1 (Juelsmindevej 91-199) vil blive afholdt i efteråret. Ved opstarts-
mødet vil vi fortælle nærmere om genhusningsprocessen, og der vil være mulighed for, at I 
kan få svar på Jeres spørgsmål. 

Genhusningsafdelingen kan altid kontaktes på mail: genhusning@dabbolig.dk eller på 
77320045.

I ønskes alle en god sommer.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Byg og Renovering

Jane Nelson


