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Nyhedsbrev september20lg
Renovering af boligafdelingen Jægermarken.

Byggeudvalget har i august fået en grundig orientering om de problemer der er med
tidsplanen for bygqeriet. og de har i den forbindelse bedt mig om at udsende dette
nyhedbrev om byqqeriets ttdsplan.

Dem der er er flytte ind i opgang 26 og 28, har været ramt af op til flere ændringer af
indfl),tningsdatoerne. Det skal vi beklage, men vi har tkke kunne gøre det bedre pga.
flere udsættelser af færdiggørelsestidpunktet, i forhold til den gEeldende tidsplan,

Vi er i dialog rned den udførende entreprenør, Egil Rasmusssen A/S, om hvad der kan
følges fremover. således beboere i god tid kan onenteres om flyttedatoer der holder.
Vl ved nu, hvornår der kan ske indflytning iopgang 30 og 32. og det er meddelt til dem
der skal flytte til de opgange, men der kan ikke oplyses endeltge datoer for færdiggørelse
af de resterende opgange. Det kan kun oplyses, at der vil blive en væsentlig forsinkelse i

forhold til tidligere meddelte datoer,
I opgang 32 flytter der eksempelvis beboere ind i uge 41, det var tidligere planlagt til uge
35, og yderligere forsinkelser af kommende opgange forventes. Der vil således ske flere
måneders forskydning af tidligere oplyste flyttedatoer.

Heldigvis er alle genhuset i gode boliger, taet på Deres gamle bolig, så vi håber leres
hverdag fungerer rimeligt godt.

Vi vil med dette nyhedsbrev bede Jer om at have den fornødne tålmodighed mht.
tilbageflytnlng i de renoverede boliger.

Når vi kender den nye plan vil der igen blive orientering via et nyhedsbrev.
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Important note
This letter explains the process oi the renovahon of the apartments and the

You can contact consullant S gne Pejstrup lf you have any questrons or need
somebody to trtsnslate and explajn it to you rn English or other ianguages

Signe Pejstrup
Fælleshuset, Frilandsvej 43
Phone 23 31 88 66, sip@domea.dk
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