
H
øj

bj
er

g 
V

æ
ng

e

Højbjerg Vænge
Herlev almennyttige Boligselskab Side 1

 Nr. 12 

Januar 2017

Kære beboere

Vi er kommet godt ind i 2017, og 
vil gerne bruge lejligheden til at 
ønske alle et godt nytår.

Etape 1

Vi er godt i gang med at få de 
sidste detaljer på plads for etape 
1 og vi gennemfører en prækva-
lifikation fra den 1. marts 2017, 
med en udvælgelse af de entre-
prenører som er inviteret til at 
give tilbud på etape 1. Herefter 
vil der blive afholdt licitation på 
etape 1 den 16. juni 2017.

Byggeopstart vil være den 1. 
august 2017.

Beboerne i etape 1 skal alle sam-
men genhuses, det betyder, at I 
skal flytte over i en genhusnings-
lejlighed i en periode på ca. 3 
måneder. Genhusning for etape 1 
starter omkring den 14. septem-
ber 2017.

I vil modtage et brev fra vores 
genhusningskonsulent 3 måneder 
før I genhuses og der afholdes et 
orienteringsmøde i maj 2017 for 
beboerne i etape 1, hvor vi vil 
orientere jer om, hvordan I skal 
genhuses og forhold omkring 
flytning og opbevaring af jeres 
indbo.

Det er en rigtig god ide og be-
gynde at rydde lidt ud i jeres 
ting, inden vi skal til at flytte jer 
over i genhusningsboligen.
Det er en stor hjælp til vores flyt-
tefolk og af hensyn til opbeva-
ring at I prøver at rydde op inden 
I skal flytte, især i jeres kælder-
rum. 

Etape 2

Vi har modtaget spørgeskema-
erne retur hvilket vi er rigtig 
glade for. Vi vil i foråret 2017 
indkalde til fokusgruppe møde, 
hvor vi gennemgår indretning af 
boligerne for etape 2, her vil I 
få mulighed for at komme med 
jeres oplæg til justeringer af 
indretningen. 

Etape 2 er en stor etape hvorfor 
vi deler jer op i to hold 

Der er planlagt to fokusgruppe 
møder pr. hold for etape 2. Vi 
sender en invitation ud i foråret 
2017. 

Projektet

I forbindelse med at vi reno-
verer jeres boliger skal jeres 
hoveddøre udskiftes, se illustra-
tion.

Jeres nye hoveddøre vil være en 
sikkerhedsdør, som vil øge jeres 
tryghed.

 

 

Foto 1 eksempel på sikkerhedsdør.
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Vi har ændret på hvordan byggesagen benævnes, sådan 
at vi fremadrettet vil benævne med etape 1, 2 og 3, se 
illustration på næste side

På vegne af bestyrelsen 

Klaus Freddi Juelshøj

I vil også få nye postkasser som kan betjenes inde fra. 
Det betyder, at I ikke skal ud for at hente jeres post, se 
illustration:

Foto 2 eksempel på postkasser for indvendig betjening.

Foto 3 eksempel på indvendig postkasse
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