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Kære beboere

2020 har været et spændende 
år for alle jer beboere, men og-
så for alle os der arbejder for 
et fortsat dejligt og fremtids-
sikret Højbjerg Vænge.
Tak for støtten til arbejdet og 
for jeres forståelse for, at byg-
geprocesser er komplicerede 
og ikke altid følger planerne. 

Etape 1
I maj måned blev blokkene i 
Etape 1 afleveret. Det er ble-
vet flot.

Facaderenoveringen har løf-
tet bygningerne væsentligt og 
boligerne er blevet gennemre-
noveret. Der er blandt andet 
udført nye badeværelser og 
altaner, og nogle har fået nye 
køkkener. De gamle stoflednin-
ger er blevet udskiftet og det 
samme er el-tavlerne, og så er 
der blevet etableret solceller 
på tagene. Alle boliger har fået 
ordnet gulve og er nymalede, 
så beboerne er flyttet ind i helt 
nyistandsatte boliger. 

Uderummene er blevet løftet 
med små gårdhaver og der er 
tableret nedgravede affalds-
containere. Alt det fine nye til 
trods, er der desværre fort-
sat en række mindre mangler, 
som skal udbedres, ligesom 
der mangler at blive sået græs 
foran gårdhaverne og på tid-
ligere arealer til byggeplads. 
Disse mangler arbejder bygge-
udvalget og rådgivere hårdt på 
bliver afsluttet hurtigst muligt, 
så Etape 1 kan kaldes endeligt 
afsluttet.   

Som en del af Etape 1 er vel-
færdsbygningen nu også ble-
vet endeligt afleveret. Det er 
således ikke kun beboerne, der 
får bedre forhold efter  reno-
veringen, men ligeledes ejen-
domsfunktionærerne. Med den 
nye velfærdsbygning har ejen-
domsfunktionerne således fået 

nye bade- og omklædnings-
forhold, en ny frokoststue, 
mødelokale og nye garagefor-
hold til ejendomsdriftens ma-
skiner.

Etape 2
Projektet for Etape 2 har væ-
ret sendt i udbud og der er 
modtaget indledende tilbud 
fra fem store entreprenører. 
DAB har opstartet forhand-
linger med disse fem, for at 
komme i mål med det rette 
projekt inden for den rette 
økonomiske ramme. 

I december måned 2020 har 
vi modtaget de endelige til-
bud og arbejder fortsat på at 
kunne indgå kontrakt med en 
entreprenør. Såfremt alt går 
efter planen, forventes reno-
veringen af Etape 2 så 
småt at kunne startes op i 
sommeren 2021. 

Der vil komme mere informa-
tion ud, så snart det forelig-
ger, samt blive afholdt bebo-
erinformationsmøder i god tid 
forinden opstarten.   

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: 1002byg@habsyd.dk

I ønskes alle en god jul og et 
godt nytår.    

På vegne af byggeudvalget

Lisbeth Engelbrecht Jensen, 
Projektleder  

DAB Byg & Renovering


