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Har du spørgsmål
om byggeriet?

afd. 214 - Først en sikker tidsplan i august.

Vi har fået et foreløbigt bud på, hvordan en tidsplan kan se ud. Både rækkefølgen for blokkene og årstiden kan 
ændre sig.

Først når vi ved, hvilken entreprenør der vinder udbuddet og forhandlings-perioden er afsluttet i august 2016, kan 
vi vide os mere sikker på en tidsplan.

Her er et foreløbigt overordnet bud på, hvornår du skal flytte:
Mulig tidsplan:
Ullerupdalvej 145-149  4. kvartal 2015 / 1.kvartal 2016
Ullerupdalvej 139-143  1. kvartal 2016 / 2.kvartal 2016
Ullerupdalvej 201-209  2. kvartal 2016 / 3.kvartal 2016
Ullerupdalvej 217-221  3. kvartal 2016 / 1.kvartal 2017
Ullerupdalvej 145-149  1. kvartal 2017 / 2.kvartal 2017
Ullerupdalvej 223-231  2. kvartal 2017 / 4.kvartal 2017

Der har været afholdt informationsmøde om den nødvendig genhusning.
Det samlede oplæg til mødet og referat over oplæg, spørgsmål og svar kan findes på
vores hjemmeside under fanen renoveringer.

Vi ligger selvfølgelig også en kopi i din postkasse. 

afd. 214 

Byggeprojektet er stadig aktivt i afdelingen, dels fordi vi er i gang med at sikre os at udearealerne fungerer som de 
skal og dels fordi at den 1-årige mangelgennemgang står for døren.

Det betyder, at byggeskadefonden i udvalgte lejemål, laver en grundig gennemgang af det udførte arbejde, således 
vi er sikre på at der ikke er noget der over tid kan udvikle sig til en udgift i afdelingen, fordi arbejdet er udført forkert 
eller der er brugt forkert materiale.

afd. 405

afd. 307 –  sTB BYG var bedst
Der har nu været afholdt licitation for renoveringen og ombygningen af de i alt 189 boliger i afd. 307 på Korskærvej.
Ialt 5 firmaer var udvalgt til at give et tilbud på opgaven. Fire endte med at komme med et tilbud, og her vandt
STB Byg som bedst på pris, organisering og håndtering af eventuelle fejl og mangler.
Byggeriet starter udvendigt i april 2015 og varer frem til slutningen af 2016. 

Reserver allerede nu den 24/3 kl.19.00, hvor vi afholder informationsmøde om byggepladsforhold, valg af indret-
ning og materialer, udearealer og genhusning. Du får en invitation med dagsorden i din postkasse i marts.
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Træffetid i pavillon
Mandag kl. 12.30 - 15.50
Onsdag kl.  09.00 - 12.00

Vi sørger for en løbende affalds-
ordning, i perioden under reno-

ny sofa eller gulvtæppe?

Alene opgaven i afd. 307
forventes at kunne beskæftige 
50 M/K i halvandet år.

STB Byg har allerede holdt 
først møde med Områdesekre-
tariatets jobkonsulenter og en 
plan er undervejs med henblik 
på beskæftigelse af beboere i 
byggeriet.

 

Det er de, fordi vores beboere roser 
dem ualmindeligt meget for at de er 
effektive, meget ordentlige og gode til 
at skabe en tryg og munter stemning 
omkring hver enkelt flytning.

Flyttefirmaet ringer til dig senest 4 uger 
før, du skal flytte, og aftaler hvornår de 
skal komme med flyttekasser og hvad 
tid på dagen, du skal flytte. 

Kælderrum der ikke skal tømmes, skal du være 
særlig opmærksom på.

Du skal forvente, at der kan ske vand og støv-
skade på dine ting, hvis du ikke dækker af og 
har hævet genstandene 5-10 cm over gulv. Der-
for tilbyder vi også, at du kan få opmagasineret 
dine ting.

Såfremt der sker en skade på dine ting, vil det 
udelukkende være et forhold mellem dig og dit 
forsikringsselskab.

Du har ikke adgang til kælderen under renove-
ringen af din blok. Først 30 dage efter sidste 
opgang i din blok er flyttet tilbage, er udearealer 
rundt om blokken klar og kældrene klar til ibrug-
tagning.  

Fast arbejde til 50 M/k i 
halvandet år

Hvad med kælderen?

veringen hvor du kan kassere gamle 
møbler og effekter. 

Du kan låne en trækvogn ved varme-
mesteren.

Universal Transport 
og Flytteforretning 

Universal Transport og Flytte-
forretning er valgt til flytteopgaven
for afd. 307 og 214.


