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Kære beboere

Etape 1

Herlev Kommune og Landsbyg-
gefonden har nu godkendt bud-
gettet efter der er afholdt licitati-
on. Det betyder at de 15 fagentre-
prenører nu er fundet, og kontrak-
terne er ved at blive underskrevet.  

Det betyder ligeledes at følgende 
vil ske i de kommende ca. 6 må-
neder. Når projektet nærmer sig 
din opgang får du selvfølgelig 
nærmere information der er rele-
vant for dig. 

Arbejder i udearealerne:

• I løbet af december: Etab-
lering af fælles byggeplads, 
skurby, (bag blok O) bygge-
pladsvej,  byggepladshegn ol.

• December/januar: Flytning 
af kabelskabe i terræn

• Medio januar: Opmåling fa-
cader.

• Januar / februar: Nedriv-
ning af altaner inkl. monte-
ring af midlertidige rækværk, 
Blok R.

• Ultimo februar: Udgravning 
langs kældervægge på havesi-
den. Blok R.

• Februar/marts: Udførelse af 
diverse dræn- og kloakarbej-
der.

• Marts/maj: Udførelse af 
nye fundamenter og pæle-
fundring.

• Ultimo Maj: Opsætning af 
stillads på facader og over-
dækning tag Blok R.

Etape 2

Der har været afholdt fokus-
gruppemøder for de beboere, der 
bor i etape 2 og vore rådgivere 
er i fuld gang med at udarbejde 
udbudsmateriale, så der kan ind-
hentes pris for etapen.
Projektet

I Nyhedsbrev nr. 14 fik I at vide, 
at jeres elmålere ikke skulle ud-
skiftes, da der skal installeres bi-
målere i alle lejligheder som en 
del af helhedsplanen. Som om-
delte brev fra ejendomskontoret 
har om informeret om, er dette 
desværre ikke korrekt, da pro-
jektet strækker sig over mange 
år er det ikke lovligt af ”behol-
de” de gamle målere frem til de 
nye bi-målere bliver installeret.
Det er derfor vigtigt at følge den 
information som Radius sender, 
og give adgang til el måleren så 
den kan skiftes.

På vegne af byggeudvalget

Peter Køhlert Olesen
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