
 

NYHEDSBREV       31. juli 20 

Her får I information om den seneste udvikling, som betyder, at der er nogle ændringer i den foreløbige 

tidsplan. Hvilken betydning har det?  
 

Byggetilladelse givet 

Aarhus Kommune har først givet byggetilladelsen midt i juli. Derfor bliver vores tidsplan forskubbet med nogle uger. 

- En endelig tidsplan har vi dog først, når vi får lavet kontrakt med en hovedentreprenør efter licitation.  

Et realistisk bud ser sådan ud: 

Vi forventer at have afsluttet licitation – dvs at vi har fået priser på byggeprojektet - i slutningen af september. 

Det tager et par uger til at lave kontrakt med hovedentreprenøren og vedkommende har igen et par uger til at få sat sit 

maskineri og mandskab op til byggestart.  

Først herfra ligger der en endelig tidsplan. 

Et godt bud er, at der startes med at forberede byggeplads i gården og brandsikres hovedtrappe i etape 1/ Skovvangsvej 

nr. 224, 226 og 228 umiddelbart efter efterårsferien/ altså i uge 43. 

 

Hvad får det af konsekvenser for de ting, der allerede er meldt ud? 

Der bliver længere tid til tømning af loftrum og opsagte bilejemål. Jeg sender mere præcis information ud til de berørte 

beboere uge 32/næste uge. 

Tømreren er gået i gang med at forberede etablering af nye depotrum i kælderen. 

 

Udsendelse af omfattende beboerinformation 

Den store beboerinformation udsendes primo september. Den beskriver byggeproces, varslinger, forsikringsforhold, 

hvad med husdyr, adgangsforhold og meget mere. 

- Så jeg be’r jer have tålmodighed lidt endnu.  

 

En samlet præsentation af byggeprojektet med de nye badeværelser 

På bygherremøde med bestyrelsen 27. juli aftalte vi at finde en dato, hvor alle beboere inviteres til en samlet 

præsentation af byggeprojektet.  

Vi skulle egentlig have afholdt mødet i foråret, men der gik Corona/ Covid-19 i det også. 

Min umiddelbare forventning er, at sådan et møde kommer til at ligge i slutningen af september, når der er afholdt 

licitation og efter jeres afdelingsmøde 21. september.  

 

Angående spørgsmål omkring byggeriet: 

På samme møde har vi også aftalt med bestyrelsen, at spørgsmål om byggeriet i vid udstrækning skal rettes til AAB/ 

Susanne Winther.  

Beslutninger omkring projektet tages i AAB – og en del spørgsmål er stadig i proces. Bestyrelsen kan derfor ikke tage 

ansvaret for at besvare spørgsmål.  

Alle beboere vil undervejs få de samme informationer. Det er væsentligt, da det giver færrest misforståelser og 

mindsker eventuel tvivl.  

 

Kontakt mig på mail: swi@aabnet.dk eller mobil: 61420339. Også gerne SMS. 

Sommerhilsen, Susanne Winther, Projektleder. 
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