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Kære beboere

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

Etape 1 - afslutning
Trods Corona-krisen fortsætter 
arbejderne i Højbjerg Vænge 
og Etape 1 nærmer sig den 
endelige aflevering. 
Der var indflytning i den sidste 
opgang i starten af marts og i 
øjeblikket pågår færdiggørel-
sen af uderumsarbejderne. Ar-
bejderne består her bl.a. an-
det af belægninger, affaldsøer, 
udførelse af haver samt mon-
tering af trapper på altaner. 
Udearealerne forventes ende-
ligt færdige med udgangen af 
juni måned 2020. 
Velfærdsbygningen er ligele-
des inde i sin afsluttende fase 
og forventes endeligt afleveret 
med udgangen af juli måned 
2020. 
Som det allersidste i Etape 1 
etableres solceller i perioden 
fra juni til august 2020. Dette 
arbejde forventes ikke at be-
røre beboerne i de tre blokke.  

Mangeludbedring 
Udbedringen af de mangler, 
som er registrerede i de ind-
flyttede lejligheder, har des-
værre været sat på hold på 
grund af Corona-krisen. 
Udbedringerne genoptages 
dog igen fra den 25. maj 
2020. Her vil der i første om-
gang være fokus på de væ-
sentligste mangler, som ek-
sempelvis opretning af altaner, 
samt de lejligheder, hvor der 
er et stort antal af mangler. 
Mindre mangler, som maler-
pletter og små fejl i furer mv., 
vil blive rettet op som det sid-
ste. Alle beboere vil, som van-
ligt, blive varslet i god tid in-
den håndværkerne møder op.

Parkering blok O og P 
Parkering foran blok O og P er 
fortsat ikke muligt og der 

henvises i stedet til parkering 
i gra-ven/festpladsen. Der 
arbej-des hårdt på at få 
genåbnet parkerings-
pladserne foran O og P. 
Information herom vil blive 
udsendt til de berørte 
beboere.   

Etape 2 og 3 - status   
Projektet for Etape 2 er på 
nuværende tidspunkt sendt i 
udbud. Henover efteråret 
2020 forventes der valgt det 
rette tilbud og den rette en-
treprenør til opgaven. I mod-
sætning til Etape 1, som blev 
udført som mange fagen-
trepriser, er Etape 2 udbudt 
som en hovedentreprise. Der 
er således en forhåbning om 
en mere gnidningsfri reno-
veringsproces, med færre 
udfordringer undervejs. Re-
noveringen er planlagt med 
igangsætning i starten af 
2021.  
Udformningen af Etape 2 og 
Etape 3 har, grundet nødven-
dige besparelser, været udsat 
for en række tilpasninger og 
ændringer undervejs. For at 
orientere alle beboere bedst 
muligt om de kommende 
projekter i Etape 2 og 3, vil 
der derfor blive afholdt be-
boermøder i det kommende 
efterår. Her får alle mulighed 
for at blive opdateret på den 
udvikling, der har fundet sted 
og den byggeproces, som lig-
ger foran os.

Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgs-
mål til projektet, kan du skri-
ve eller ringe til: 
Ejd. leder Thomas Budden 
på tlf. 44 94 29 84 
mail: tb@boligafdeling.dk

I ønskes alle en god sommer. 

På vegne af byggeudvalget

Lisbeth Engelbrecht Jensen 
Projektleder 

DAB Byg & Renovering


