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Kære beboere

Med dette Nyhedsbrev vil vi ori-
entere jer om de aktiviteter der er 
sket siden sidste Nyhedsbrev. 

Etape 1

Vi har gennemført en prækvalifi-
kation på etape 1. Vi har udbudt i 
15 fagentrepriser, og har desvær-
re kun fået entreprenører nok til 
tre entrepriser. Det betyder, at vi 
skal gennemføre en ny prækva-
lifikations runde efter de regler, 
der er for udbud/licitation. Den 
er i skrivende stund sendt ud.
Vi forventer ikke det får betyd-
ning for opstart på selve bygge-
sagen.

Inden vi kan starte på byggesa-
gen skal vi først afholde licitati-
on som gennemføres i juli 2017.

Byggeopstart vil stadig ligge om-
kring august 2017.

Etape 2

Vores rådgiver er i fuld gang med 
at udarbejde udbudsmateriale for 
etape 2. Det betyder, at vi snart 
skal have gennemført fokusgrup-
pemøderne for de beboere der 
bor i etape 2.

Fokusgruppe møde gennemføres 
i juni 2017 for etape 2, her vil I 
få mulighed for at komme med 
jeres oplæg til justeringer af ind-
retningen. 

Beboerne i etape 2 vil modtage 
en invitation til fokusgruppe-
møde ca. 14 dage før fokusgrup-
pemødet. 

Projektet

Vi har opdateret tidsplanen for 
Helhedsplanen, hvorfor der er 
sat nye tidsplaner på de plan-
cher, der er opsat i opgangene. 
Her har I mulighed for at se 
hvornår vi går i gang på de 3 
etaper. 

Når byggesagen går i gang har 
vi ansat en beboerkoordinator 
(Myskin) til at hjælpe jer be-
boere med alle de udfordringer 
I møder, når selve byggesagen 
går i gang.

Beboerkoordinatoren vil være 
tilknyttet byggesagen fra ok-
tober 2017 og til byggesagen 
er færdig ca. med udgangen af 
2021.

I vil modtage yderligere infor-
mation vedr. beboerkoordina-
torens arbejdsopgaver i den 
genhusningsfolder, som vi vil 
omdele inden vi går på som-
merferie. 

På vegne af byggeudvalget

Klaus Freddi Juelshøj
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