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Kære beboere
Efter konkursen på fagentre-
prisen Nedrivning, har bygge-
ledelsen gennem formands- og 
detailplanlægningsmøder med 
de øvrige entrepriser, fået løftet 
fremdriften og energien på byg-
gepladsen op igen. 

Fremdrift 
Der er sket store fremskridt på 
blok R og lejlighederne i opgang 
15 nærmer sig aflevering. Byg-
geudvalget foretager gennem-
gang af prøveopgangen d. 18. 
december 2018.  

Fremvisning i nr.15 og en pølse
Fredag d. 28. december fra kl. 
12-14 inviteres alle beboere in-
denfor til fremvisning af lejlig-
hederne og en pølse fra pølse-
vognen.  
 
De første beboere flytter ind i 
opgang 15 i januar 2019. Heref-
ter forventes den resterende del 
af blok R færdig i løbet af foråret 
2019, blok P i maj 2019 og blok 
O i september 2019. 

Genhusning
Genhusningen af de resterende 
beboere i etape 1, starter ligele-
des op først i det nye år. Den 17. 
januar 2019 afholdes der således 
opstartsmøde for blok O, opgang 
38-48. På mødet er der delta-
gelse af både flyttefirma, genhus-
ningskonsulent, kontaktperson, 
beboerkoordinator og byggeud-
valg deltager for en uddybende 
information om genhusningen, 
så husk endelig at tilmelde jer. 
Særskilt invitation til mødet hus-
standsomdeles til alle involve-
rede. 

Landsbyggefonden
Efter en lang proces er besparel-
serne i helhedsplanen endeligt 
landet og økonomien er god-
kendt hos Landsbyggefonden og 
i byggeudvalget. Landsbygge-
fonden har øget det samlede støt-
tebeløb til helhedsplanen med 50 
mio. kr.  

 
Huslejen holdes på samme ni-
veau som hidtil og besparelser-
ne ændrer ikke radikalt på ho-
vedindholdet i helhedsplanen. 
Der vil derfor ikke blive ind-
kaldt til et ekstraordinært afde-
lingsmøde, som ellers varslet.  
 
Til gengæld kan færdigprojek-
teringen af etape 2 igangsættes. 
Projektet forventes udbudt i 
marts 2019, og hvis alt går efter 
planen, kan byggeriet startes op 
i november 2019.

Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgsmål 
til projektet, kan du skrive eller 
ringe til:  

Beboerkoordinator
Myskin Hansen
Telefon: 6915 8915 
Mail: mys@habsyd.dk 
Træffes telefonisk: 
Mandag - fredag kl. 7.00-8.00.
Personlig henvendelse:  
Efter aftale

Glædelig jul og godt nytår 
Vi takker for jeres tålmodighed 
i forhold til projektet og ønsker 
jer alle en glædelig jul, og et 
godt nytår. 

På vegne af byggeudvalget
 

Lisbeth Engelbrecht Jensen, 
Projektleder, DAB 

 
 
 
 


