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Kære beboere

Hermed et nyhedsbrev med 
orientering om status for hel-
hedsplanen.  

Etape 1
Renoveringen af Etape 1 går 
lige så stille fremad. I januar 
måned 2020 blev opgang 42 
og 40 afleveret og indflyttet. 
I februar afleveres den sidste 
opgang, nr. 38, af entreprenø-
rerne, med indflytning den 6. 
marts 2020. De mangler, som 
konstateres i lejemålene ved 
indflytning, udbedres løbende 
med en 6 ugers varsling til de 
enkelte beboere. 

Ejendomskontoret er indflyt-
tet, afslutningen af facade-
arbejderne pågår, tillige med 
udbedringen af mangler i par-
terrerum og kældre. 

Den 20. april 2020 afleve-
res de tre blokke i Etape 1 
endeligt. Velfærdsbygningen 
forventes færdig i slutningen 
af juni måned og anlægsar-
bejderne afleveres endeligt i 
august måned 2020.  

Flere beboere har oplyst, at 
der er vand på altanerne. Der 
pågår i øjeblikket en gennem-
gang af forholdene fra byg-
geledelsen side. Udbedringen 
af evt. mangler på altanerne 
forventes igangsat i slutningen 
af marts måned og alle bebo-
ere vil blive varslet 6 uger for-
inden.    

Informationsmøder for be-
boerne i Etape 1 
I forbindelse med ind- og til-
bageflytningen i de nyreno-
verede lejligheder i Etape 1 
er der kommet en del spørgs-
mål fra beboere, blandt andet 
vedrørende mangeludbedring, 
huslejeniveau, samt praktiske 
forhold omkring lejlighederne. 

Byggeudvalget og DAB vil 
derfor gerne invitere alle be-
boere i Etape 1 til informati-
onsmøder, hvor der vil være 
mulighed for at få svar på de 
spørgsmål omkring byggesa-
gen, som endnu ikke synes 
besvaret.

Informationsmøderne afhol-
des i beboerlokalet for hver 
enkelt blok, på følgende tids-
punkter:

Blok O (opgang 38-48):  
Onsdag d. 18. marts 2020  
kl. 16.30-17.30 

Blok P (opgang 27-37): 
Onsdag d. 18. marts 2020   
kl. 18.00-19.00

Blok R (opgang 15-25): 
Onsdag d. 18. marts 2020   
kl. 19.30-20.30 

Etape 2
Som vi informerede om i ny-
hedsbrev nr. 21 i november 
2019, blev det efter licita-
tionen for Etape 2 desværre 
klart, at de tilbud, der var 
modtaget fra de bydende en-
treprenører, lå ca. 30 mio. 
kr. højere end det gældende 
budget for Etape 2. 

Dette medførte en beslutning 
fra byggeudvalgets side om, 
at det afholdte udbud i fag-
entreprise blev trukket tilba-
ge. Projektet for Etape 2 skal 
i stedet tilrettes og bydes ud 
i en hovedentreprise. 

Det nye udbud af Etape 2 
forventes at finde sted he-
nover sommeren/efteråret 
2020. Udførelsen af renove-
ringen forventes således, at 
kunne starte op umiddelbart 
herefter, med forventet af-
slutning i 2023. 
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Det er naturligvis beklageligt, at Etape 2 forsinkes yderligere, men med denne beslutning ligger 
en klar forventning om, at projektet vil blive udført mere sikkert og med færre gnidninger og 
forsinkelser, end det har været tilfældet for Etape 1, som vil være til alles bedste. 

Der vil blive indkaldt til informationsmøde med nærmere information specifikt om Etape 2.   

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

Ejendomsleder 
Thomas Budden 
på tlf. 44 94 29 84 
mail: tb@boligafdeling.dk
 
På vegne af byggeudvalget
 
Lisbeth Engelbrecht Jensen, 
Projektleder, DAB Byg & Renovering

 
 
 
  


