
 

 

 

NYHEDSBREV til beboerne i afdeling 4, Skovkanten                 30. oktober 2020 

 

Her får i information om, hvordan licitationen er faldet ud og hvordan det påvirker byggeprocessen og 

de varslinger, der er sendt ud til etape 1 og etape 2.  
 

Licitationen blev afgjort 2. oktober kl. 10 og AAB har nu fundet den Hovedentreprenør, som skal stå for byggeriet af 

brandsikring af hovedtrapper og opførelse af nye badeværelser til alle lejligheder i afdeling 4, Skovkanten. 

Fra AAB er vi glade for at kunne fortælle, at entreprenørfirmaet Høgh og Sønberg er vores samarbejdspartnere i den 

kommende forvandling af afdeling 4 til en tidssvarende bebyggelse med badeværelser til alle lejemål. 

Men licitationen ligger desværre over det budget, der er til rådighed i udgangspunktet og derfor er AAB i forhandling 

om løsninger af de udfordringer, det medfører. Både økonomi og tidsplan skal afklares.  

Derfor udskydes opstart af byggeriet til:  Forventet byggestart 11. januar 2021. 

 

Om forhandlingsprocessen: 
 

Der er opbakning fra både ledelsen i AAB og fra organisationsbestyrelsen til at der skal laves badeværelser i 

Skovkanten NU - Men der er flere veje at nå dertil og det er som sagt under afklaring i den kommende tid. 

Ud over den umiddelbare komfort for den enkelte beboer ved at kunne disponere over eget badeværelse, er der 

også et langsigtet perspektiv, som skal varetages i forhold til afdelingens bæredygtige udvikling fremad. Dertil 

kommer, at Corona/Covid 19 aktuelt har sat fokus på nødvendigheden af at undgå smittekilder. 

9. november afholdes ekstraordinært møde i byggeudvalget i AAB, hvor forskellige scenarier for gennemførelse af 

byggeprojektet fremlægges og diskuteres. Herefter vil Organisationsbestyrelsen behandle den endelige finansiering 

hurtigst muligt. 

Hvordan det præcist kommer til at udmønte sig, er altså for tidligt at sige noget om lige nu.  

I får selvfølgelig mere at vide hurtigst muligt. 

 

Om allerede udsendte varslinger og igangsat arbejde: 
 

Der er allerede udsendt varslinger til:  

Etape 1: Skovvangsvej nr. 224, 226 og 228 for både opstart af brandsikring af hovedtrappe og nye badeværelser 

Etape 2: Skovvangsvej nr. 230, 232 og 234 for brandsikring af hovedtrappe. 

I får hver især en mere detaljeret information, når der er en konkret tidsplan at melde ud.  Overordnet kan alle regne 

med, at datoen på de udsendte varsler er forskudt fremad med ca. 12 uger, som beskrevet ovenfor. 

Jeg er helt klar over, at det er en særligt frustrerende situation for beboerne i etape 1 med denne udskydelse.  

Der er sat flere ting i gang omkring opsigelse af loftsrum og bilejemål og forskellige typer af klargøring til byggestart 

her i efteråret, som med licitationen nu er ude af trit i forhold til vores oprindelige planlægning - Det er bare ikke 

sjovt at være den første etape, hvor så mange rammer og forudsætninger skal mødes og falde på plads.  

 

Mvh Susanne Winther, projektleder AAB 


