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Kære beboere

Hermed et nyhedsbrev med 
orientering om status for hel-
hedsplanen.  

Etape 1
Det er glædeligt, at hånd-
værkerne nu er nået et godt 
stykke ind i den sidste blok, til 
trods for en del udfordringer i 
Etape 1.  
 
Indflytning i de sidste opgange 
er planlagt til at finde sted i 
december (opgang 44 og 46), 
januar (opgang 40 og 42) og 
februar (opgang 38).  
 
For de færdige opgange er 
der stadig en række mangler 
i trappeopgangene og kældre. 
Disse er netop blevet gennem-
gået af byggeudvalget og byg-
geledelsen og manglerne vil 
blive udbedret snarest.  

Landskabsarbejderne omkring 
opgangene i Etape 1 er så 
småt gået i gang og forventes 
endeligt færdige i sommeren 
2020.

Varslinger
I de lejligheder, hvor beboerne 
allerede er flyttet tilbage, er 
der ligeledes en række indflyt-
ningsmangler, som skal ud-
bedres. Her er det naturligvis 
nødvendigt, at håndværkerne 
får adgang til de berørte le-
jemål, hvorfor de involverede 
beboere vil blive varslet 6 uger 
inden håndværkerne kommer 
og foretager den afsluttende 
udbedring.  

Etape 2
Som det blev oplyst i sidste 
nyhedsbrev i foråret 2019, 
var etape 2 sendt i udbud hos 
forhåndsgodkendte entrepre-
nører. 

Efter licitationen blev det des-
værre klart, at de tilbud der 
var modtaget lå ca. 30 mio. 

højere end det gældende 
budget for etape 2. Dette 
medførte, at der skulle findes 
besparelser på 30 mio. i pro-
jektet. Ca. 12 mio. af denne 
besparelse skal findes i ar-
bejder, som er omfattet af de 
støttede midler fra Landsbyg-
gefonden. 

På baggrund af behovet for 
besparelser og efter en god 
dialog med Landsbyggefon-
den besluttede byggeudval-
get derfor, at fem tilgænge-
lighedsopgange udgår fra 
projektet i Etape 2, herunder 
etablering af elevatorer i de 
pågældende opgange. Disse 
opgange renoveres derfor i 
stedet for på lige fod med de 
øvrige  lejligheder i etapen. 
Se hvilke opgange det drej-
ser sig om på side 2.
 
Vi arbejder fortsat aktivt med 
processen omkring løsninger 
på licitationsresultatet, be-
sparelserne og konsekven-
serne heraf. 

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
 
På vegne af byggeudvalget

 
Lisbeth Engelbrecht Jensen, 

Projektleder, 
DAB Byg & Renovering

 
 
 
 



Side 2
Udarbejdet af: Dansk almennyttigt Boligselskab    

Finsensvej 33, 2000  Frederiksberg

Der etableres fortsat tilgængelighedsboliger og elevatorlift i opgangene: Sandbyvej 11, 
Vindebyvej 30 og Højbjerg Vænge 3, 9, 13, 17, 27, 29, 31 og 41
 
De berørte opgange, der ikke, som ellers planlagt, etableres som tilgængelighedsop-
gange er: Sandbyvej 13, Vindebyvej 34, Højbjerg Vænge 11, 23 og 39
 
Fremgår ligeledes af kortet nedenfor:  


