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STATUS FOR HELHEDSPLANEN
Byggeriet er i fuld gang og der arbejdes i flere blokke.
Arbejdet har undervejs mødt flere udfordringer. I kælderen i
Magnoliavej 74-76 blev der konstateret asbeststøv, så
kælderen blev afspærret og der blev udført asbestsanering.
I kældrene har der været rotter, og derfor er der blevet iværksat
rottebekæmpelse og desinficering.
Under arbejdet i den første blok er der opstået mange
uforudsete forhold, fordi bygningen ikke stemmer med de
oprindelige tegninger, som er grundlaget for projektet. Det har
givet en del stop i arbejdet, da arbejdet har skullet tilpasses.
Arbejdet i Magnoliavej 74-76 er derfor desværre blevet
forsinket.
I Magnoliavej 70-72 skrider arbejdet planmæssigt frem.
Magnoliavej 74-76
Installationsarbejdet i boligerne er næsten afsluttet. Arbejdet på
facaderne med vinduesudskiftning, ny isolering og ny
facadebeklædning bliver afsluttet til oktober måned.
Magnoliavej 70-72
Installationsarbejdet er i gang og opgang 72 forventes færdigt til
juli og opgang 70 til oktober. Facadearbejdet vil vare frem til
december måned.

Borgmester Fischers Vej 6 - 8
Installationsarbejdet i boligerne starter i begyndelsen af august
måned og vil vare frem til februar 2020. Facadearbejdet starter
til juli og vil være afsluttet til marts 2020.
Borgmester Fischers Vej 2 - 4
Der arbejdes i kælderen og rundt om bygningen frem til juli.
Arbejdet med installationer i boligerne vil blive udført i perioden
fra september og frem til april 2020. Facadearbejdet vil starte til
november og vare frem til juni 2020.
Borgmester Fischers Vej 1 – 3
Arbejdet vil starte på terræn til august. Arbejdet i boligerne vil
blive udført i perioden februar 2020 til juli 2020. Facadearbejdet
bliver udført i perioden marts 2020 til januar 2021.
Landskabsprojekt
Indretning af de fælles grønne områder sker efter, at arbejdet er
færdigt i blokkene.
INFORMATIONSMØDER
Før arbejdet starter i din blok bliver der holdt informationsmøde.
Du får en invitation, når tiden nærmer sig.
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