
H
øj

bj
er

g 
V

æ
ng

e

Højbjerg Vænge
Herlev almennyttige Boligselskab Side 1

 Nr. 20 

Maj 2019

Kære beboere

Vi kan glæde os over, at op-
gang 15-21 i blok R nu er fær-
diggjorte og indflyttede, og 
inden udgangen af maj måned 
færdiggøres ligeledes opgang 
23 og 25 til indflytning.  
 
Det er lykkedes, til trods for 
en del udfordringer og forsin-
kelser undervejs i byggepro-
cessen. Der er desværre også 
varslet forsinkelser i Blok P og 
O, som det fremgår af tids-
planen på bagsiden, men som 
det også er anført, modtager 
alle beboere senest en måned 
før tilbageflytning besked om 
deres præcise tilbageflytnings-
dato fra genhusningskonsulen-
terne.

Vi har alle respekt for den sto-
re betydning, disse forsinkel-
ser har for jer som beboere. 
Forsinkelserne skyldes pri-
mært forsinkelser hos enkelte 
entreprenører. Dette påvirker 
desværre de øvrige entrepre-
nører og bremser dermed hele 
byggeprocessen.  
 
Der arbejdes hele tiden, 
blandt de ansvarlige aktø-
rer, herunder DAB, rådgivere, 
byggeledere og byggeudvalg, 
for at processen kommer til 
at forløbe mere smidigt og i 
henhold til de udstukne tids-
planer. På afdelingsmødet den 
21. maj 2019 kl. 18.00 vil I få 
nærmere orientering herom 
og samtidig mulighed for at 
stille spørgsmål til projektleder 
Lisbeth Engelbrecht Jensen fra 
DAB.  
 
Varslinger
Vi beklager den i nogle til-
fælde manglende varsling i 
forbindelse entreprenørernes 
brug af eksempelvis lifte foran 
vinduer. Procedurerne, om-
kring sikkerhed og varsling, 

er endnu engang blevet gen-
nemgået overfor entrepre-
nørerne. Vi forventer derfor, 
at varslingerne fremover vil 
komme ud som aftalt, så alle 
beboere bliver orienterede 
korrekt. 
 
Etape 2  
Etape 2 af renoveringspro-
jektet er nu sendt ud i ud-
bud. Der er prækvalificeret 
en række entreprenører, som 
indsender deres tilbud i slut-
ningen af maj måned.  
Det betyder, at der i juni må-
ned 2019 indgås kontrakter 
med en række fagentrepre-
nører. Såfremt projektet, som 
forventet, godkendes hos 
kommunen og Landsbygge-
fonden, kan anlægsproces-
sen startes op i januar 2020 
og forventes færdig i marts 
2022.   

Vi takker for jeres tålmodig-
hed frem til nu og håber på 
et fortsat godt samarbejde, 
så vi kan komme godt videre 
og i mål med fremtidssikrin-
gen af Højbjerg Vænge. 

Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgs-
mål til projektet, kan du skri-
ve eller ringe til:  

Beboerkoordinator
Myskin Hansen
Telefon: 6915 8915 
Mail: mys@habsyd.dk 
Træffes telefonisk: 
Mandag - fredag kl. 7.00-
8.00.
Personlig henvendelse:  
Efter aftale

På vegne af byggeudvalget
Lisbeth Engelbrecht Jensen 

Projektleder, DAB 
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Overordnet tidsplan, Højbjerg Vænge

Det kan forventes, at tidsplanen bliver justeret løbende
Senest revideret: 10.05.2019.

Udflytning Indflytning
og genhusn.

BLOK R
Sandbyvej 15-25 22.12.2017 - 17.08.2018 04.01.2019-31.05.2019
Sandbyvej 15 22.12.2017 04.01.2019
Sandbyvej 17 15.06.2018 29.03.2019
Sandbyvej 19 15.06.2018 29.03.2019
Sandbyvej 21 06.07.2018 12.04.2019
Sandbyvej 23 03.08.2018 16.05.2019
Sandbyvej 25 17.08.2018 31.05.2019

BLOK P
Sandbyvej 27-37 24.08.2019-01.04.2019 19.07.2019-11.10.2019
Sandbyvej 27 24.08.2018 19.07.2019
Sandbyvej 29 07.09.2018 16.08.2019
Sandbyvej 31 07.09.2018 16.08.2019
Sandbyvej 33 11.01.2019 23.08.2019
Sandbyvej 35 25.01.2019 27.09.2019
Sandbyvej 37 08.02.2019 11.10.2019

BLOK O
Sandbyvej 38-48 15.04.2019-17.06.2019 25.10.2019-10.01.2019
Sandbyvej 48 22.02.2019 25.10.2019
Sandbyvej 46 10.05.2019 25.10.2019
Sandbyvej 44 31.05.2019 25.10.2019
Sandbyvej 42 14.06.2019 22.11.2019
Sandbyvej 40 02.08.2019 17.01.2020
Sandbyvej 38 23.08.2019 10.01.2020

Alle beboere vil senest 1 måned inden tilbageflytning modtage besked om deres præcise 
tilbageflytningsdato fra genhusningskonsulenterne.


