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Rødovre almennyttige Boligselskab

Side 1

 Nyhedsbrev nr. 17

December 2018

Kære Beboere
Proces for Helhedsplanen 

Lige en status om de aktiviteter, der er 
pågået siden nyhedsbrev nr. 16 blev 
udsendt.
Godkendelse af skema B – dvs. renove-
ringsstøttesagens/helhedsplanens øko-
nomi og indhold, er behandlet og god-
kendt i Kommunalbestyrelsen i Rød-
ovre Kommune d.27.november 2018. 
Nu afventes der blot en  godkendelse af 
skema B fra Landsbyggefonden. 
Når byggesagen går i gang, vil der bli-
ve udført arbejder af 16 fagentreprenø-
rer i afdelingen. 
Der er indgået kontrakter med alle 16 
fagentreprenører der udfører arbejder 
i byggesagen.Der er ved at blive ud-
arbejdet et beboervalgskatalog, hvor 
I kan se hvilke valgmuligheder, der 
f.eks. er mht. farver på fliser til gulv og 
vægge, bordplader, greb, sokler, koge-
felt mv..
Materialerne opstilles i en udstillings-
pavillon. Her vil der også blive opsat et 
prøvekøkken og ophængt tegninger af 
køkkener og badeværelser.

Tidsplan

Indretning af byggeplads forventes at 
ske fra primo februar 2019. Opstart af 
byggearbejder vil ske fra ultimo fe-
bruar 2019 og forventes afsluttet ultimo 
maj 2022. Tidsplanen er vejledende og 
med forbehold for uforudseelige for-
hold.

Beboerorienteringsmøde 
                                                                                                          
Den 21. januar 2019 vil der blive af-
holdt et beboerorienteringsmøde på 
Tinderhøj Skole.
Her vil der være fokus på selve de 
bygge- og renoveringsarbejder, der 
skal ske i boligerne og på udearealerne. 
Byggesagens rådgivere kommer og for-
tæller om selve byggeprocessen, og de 

arbejder der skal udføres. Det er i ny-
hedsbrev nr. 16 oplyst, at fagentrepre-
nørerne kommer og fortæller om byg-
geprocessen, men det vil som nævnt 
være byggesagens rådgivere, der gør 
dette i stedet for. Invitation udsendes 
ca. 14 dage før mødet afholdes.

Helhedsplanen indeholder i korte 
træk:
• Energibesparelser på op til 40 % i 

gennemsnit for bebyggelsen 
• Lavere energiregninger, på f.eks. 

varmen 
• Attraktive, spændende, funktionelle 

og indbydende udearealer med fo-
kus på mere fællesskab

• Delvis nye belægninger, legeplad-
ser, grill-pladser, cykelparkering, 
affaldshåndtering og belysning

• Private haver til stuelejligheder i to 
etageblokke

• Nye isolerede terrændæk med sok-
keldræn i rækkehusene

• Ny indretning af stueetagen i ræk-
kehusene

• Som udgangspunkt genopføres alle 
lovlige havestuer / overdækninger 
ved rækkehusene. Derudover kan 
der mod lejetillæg opføres yderli-
gere havestuer / overdækninger ved 
rækkehusene /Kan tilvælges over 
råderetten

• Nye døre, vinduer og vindues- / dør-
partier i klimaskærm i rækkehusene

• Nye isolerede tage på rækkehusene
• Udskiftning af ovenlysvinduer i 

rækkehusene
• Nye boligtyper i etageblokkene 

med forskellige størrelser  60 bo-
liger moderniseres, 18 boliger får 
elevatoradgang og ombygges til 
tilgængelige boliger og  18 boliger 
ombygges til hhv. 2,5 rums boliger 
og 4 rums boliger, 

• Udskiftning af vinduer i sydfacader  
etageblokke / og udskiftning af vin-
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duer i nordfacade etageblokke
• Delvis udskiftning af altandøre i etage-

blokke
• Nye funktionelle og moderne køkkener 

med nyt EL i alle boliger - både rækkehuse 
og etageboliger.

• Nye badeværelser med ny sanitet og nyt 
EL i alle boliger- både rækkehuse og eta-
geboliger.

• Nyt afløbssystem / udskiftning af fald-
stammer i alle boliger 

• Nyt brugsvandssystem med individuel 
måling af forbrug i alle boliger 

• Nyt 2-strengs varmesystem med nye radi-
atorer og termostatventiler samt med indi-
viduel måling af forbrug i alle boliger 

• Nyt ventilationssystem med varmegenvin-
ding i alle boliger 

• Nye EL-tavler i alle boliger 
• Torvet ved Netto renoveres og forskønnes

Ændringer der er sket efter skema A godken-
delsen er sket:

Der foretages udskiftning af vinduer i nord-
facade i etageblokkene, hvilket ikke var inde-
holdt ved skema A.

Grundet krav fra Landsbyggefonden er nød-
vendige besparelser foretaget af hensyn til  
huslejeniveauet, og følgende arbejder er taget 
ud af helhedsplanen:
Der etableres færre tilgængelige boliger og 
færre ombyggede boliger ( se antal i tekst her-
over).  
I stedet for etableres der flere moderniserede 
boliger ( se antal i tekst herover).

Endvidere etableres der ikke gulvvarme og 
fælleshuset moderniseres ikke.
 
Næste styregruppemøde
Det næste styregruppemøde afholdes den 
1.april 2019. På mødet vil status for udførel-
sen blive gennemgået herunder byggeplads-
forhold, eventuelle uforudsete forhold, byg-
geregnskab og tidsplan. 

og fælleshuset moderniseres ikke.
 
Næste styregruppemøde

Det næste styregruppemøde afholdes den 
1.april 2019. På mødet vil status for udførelsen 
blive gennemgået herunder byggepladsforhold, 
eventuelle uforudsete forhold, byggeregnskab 
og tidsplan. 

Status på genhusning     
                                                                                                              
I løbet af foråret 2019 vil de første 55 bebo-
ere på Juelsmindevej blive genhuset. Der vil i 
starten af 2019 blive afholdt et opstartsmøde 
om genhusning for alle jer på Juelsmindevej. 
På mødet vil vi gennemgå hvad en genhusning 
er, og i vil få mulighed for, at få svar på de 
spørgsmål I måtte have.

Som vi tidligere har oplyst indsamles der både 
etageboliger samt rækkehuse til midlertidig 
genhusning, og vi kan desværre ikke garan-
tere, at alle beboere fra rækkehuse kan blive 
midlertidig genhuset i et rækkehus. Vi vil ved 
tildeling af boliger til midlertidig genhusning 
kigge på jeres ønsker fra genhusningssamtaler-
ne og så vidt muligt imødekomme disse - dog 
er det ikke muligt for os at opfylde alle ønsker.
 
Skulle du have ændringer i dine ønsker, til en-
ten midlertidig eller permanent genhusning, er 
det vigtigt, at vi får disse på skrift. Dette kan 
enten gøres ved at sende en mail eller udfylde 
en blanket vedrørende ændring af ønsker. Den-
ne blanket, samt andre der kan være relevante 
for din genhusning, er at finde på afdelingens 
hjemmeside under punktet ”Byggesag”

Byggesagen nærmer sig start og det betyder, at 
genhusningskonsulenterne vil have kontortid 
i afdelingen ca. 1 gang om måneden. Kontor-
tiderne afholdes på Kærbyvej 59, en af gen-
husningskonsulenterne fra DAB, Mie Hostrup 
Jørgensen eller Katja Christoffersen vil være 
til stede sammen med beboerkoordinator Vig-
go Hansen. Der er omdelt en oversigt med alle 
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kontortider for 1. halvår i 2019, denne oversigt 
er ligeledes tilgængelig på afdelingens hjem-
meside under punktet ”Byggesag.
Skulle I have spørgsmål til jeres genhusning 
kan afdelingen altid kontaktes på mail: gen-
husning@dabbolig.dk eller på 77320045.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår.

På afdelingsbestyrelsens vegne
DAB

Byg og Renovering

Jane Nelson


