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Kære beboere

Etape 1

Vi har nu gennemført 2. omgang 
prækvalifikation på etape 1, der er  
udbudt i 15 fagentrepriser. Vi har 
denne gang nok fagentreprenører 
til at gennemføre en licitation.

Vi holder licitation den 7. juli 
2017 på etape 1, det bliver en rig-
tig spændende dag, og vi krydser 
fingre for et godt resultat.

Når vi har fået licitationsresul-
tatet skal vi have alle priser lagt 
sammen og den 16. august 2017 
holder vi byggeudvalgsmøde, 
hvor vi indstiller hvilke entrepre-
nører der skal hjælpe os igennem 
etape 1. 

Herefter skal vi indstille budget-
tet for etape 1 til Herlev Kom-
mune og Landsbyggefonden. Når 
vi har deres godkendelse, kan vi 
starte på selve byggesagen.

Vi forventer at starte med at etab-
lere byggeplads og begynder på 
prøveopgangen i september 2017, 
som det første.

Den 25. oktober 2017 holder vi 
første spadestik på Helhedspla-
nen og fejrer at vi endelig er kom-
met i gang efter næsten 10 års 
venten og forberedelse. 

I vil alle modtage en invitation i 
september 2017. 

Etape 2

Vore rådgivere er i fuld gang med 
at udarbejde udbudsmateriale for 
etape 2.
Det betyder, at vi snart skal have 
gennemført fokusgruppemøderne 
for de beboere, der bor i etape 2.
Fokusgruppemøde gennemføres 
for gruppe 1 den 5. september og 

gruppe 2 den 6. september 2017, 
begge møder afholdes i jeres sel-
skabslokale på Sandbyvej 25. 

Beboerne i etape 2 vil modtage 
en invitation til fokusgruppe-
møde ca. 3 uger før fokusgrup-
pemødet. 

Projektet

Mange af jer oplever, når I går 
ind på jeres elregning digital, at 
der står at Radius vil  udskifte 
jeres elmåler 2017/18.

Det er ikke korrekt, da bygge-
sagen nedtager alle de målere 
der er ejet af Radius og monte-
rer nye bi-målere, som er ejet af 
Højbjerg Vænge.

Derfor skal I se bort for den 
meddelelse på jeres digitale fak-
tura. 

I forbindelse med overgang til 
bi-måler vil I spare lejen på el-
måler på ca. kr. 500 pr. år.

Rigtig god sommer
På vegne af byggeudvalget

Klaus Freddi Juelshøj
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