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Kære beboere

Hermed et nyhedsbrev med 
orientering om status for hel-
hedsplanen inden sommerfe-
rien står for døren.  

Etape 1
Efter en lang byggeproces står 
blok O, P og R i Etape 1 fær-
dige og blev endeligt afleveret 
d. 15. maj 2020. Entreprenø-
rerne gennemfører og færdig-
gør nu mangeludbedringer. 

Tillige pågår afslutningen af 
etapens sidste dele, i form af 
solcelleanlæg, uderumsprojekt 
og velfærdsbygning til ejen-
domsfunktionen. Disse arbej-
der forventes afsluttet hen-
over sommeren og endeligt af-
leveret i august måned 2020.

Helhedsplanens Etape 1 har 
undervejs budt på forskellige 
udfordringer i udførelsen og 
tidsplanen er blevet justeret 
mange gange, men resultatet 
er blevet godt. De mange er-
faringer tages naturligvis med 
i den videre renoveringsproces 
for Etape 2 og 3. 

Etape 2
Projektet for Etape 2 er på nu-
værende tidspunkt sendt ud i 
udbud. Henover efteråret for-
venter vi at kunne indgå kon-
trakt med den rette entrepre-
nør til opgaven. 

I modsætning til Etape 1, som 
blev udført i flere mindre fa-
gentrepriser, er Etape 2 ud-
budt som én hovedentreprise. 
Denne ændring vil forventeligt 
give en mere gnidningsfri re-
noveringsproces og med færre 
udfordringer undervejs. 

Renoveringen er planlagt med 
etablering af byggeplads i ja-
nuar 2021.  

 

 
Beboerinformationsmøde
Udformningen af Etape 2 og 
Etape 3 har, på baggrund af 
nødvendige besparelser, gen-
nemgået en række tilpasnin-
ger og ændringer. 

For at orientere alle beboere 
bedst muligt om de kom-
mende projekter i Etape 2 og 
3, vil vi afholde beboermøde 
i det sene efterår, hvor alle 
får mulighed for at blive op-
dateret på udviklingen af de 
to kommende etaper. Tillige 
vil vi også orientere om den 
byggeproces, som ligger for-
ude.

Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgs-
mål til projektet, kan du skri-
ve eller ringe til: 

Ejendomsleder 
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

 
 
 
  


