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Nyhedsbrev - 10 

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi ikke er stødt på nye problemer og at arbejdet går 

planmæssigt.  

 

Men det holder desværre ikke helt længere. Alle håndværkere har gennemgået planen, og det 

er ikke muligt, at aflevere den første blok til 15.08.2018. 

 

Vi afventer nu en endelig tidsplan, men forventer først indflytning 01.11.2018. Det er en 

forlængelse på 10 uger, hvilket skyldes de udfordringer der specielt har være med fjernvarmen 

og ikke mindst grundvandet. 

 

Det er nu løst og vi håber vi har fundet alle uforudsete problemstillinger i den først blok, så 

arbejdet bliver lettere i de kommende blokke. 

 

Der er derfor en forventning om, at den samlede afleveringsdato for projektet ikke ændres. Det 

forudsætter dog, at der vil være nogle, arbejder der igangsættes før de kommende blokke er 

fraflyttet. Hvilke arbejder og omfanget vil blive meddelt de respektive beboere, da det kan være 

forskelligt fra blok til blok. 

 

Så snart vi har en endelig tidsplan, vil I selvfølgelig blive informeret herom. 

 

Så har vi haft eftermiddagskaffe møde. Der var ikke så stort fremmøde, men jeg vil fortsætte 

med at afholde dem, da jeg mener, at vi skal have et højt informationsniveau. Møderne 

afstedekommer også altid nogle spørgsmål. Disse får alle svar på i det efterfølgende 

nyhedsbrev. 

 

Spørgsmål: 

 

I hvilke opgange går elevatoren helt til kælder? 

Det gør den Ørnsøvej 2 og 14 

 

Bliver der lavet en aftale med TDC? 

Nej, der kommer ikke nye kabler fra TDC. De næsten ingen kunder har på adressen, og vil ikke 

kable uden beregning. Udgiften vil være omkring 40.000 pr. blok. 

 

Er det muligt at lave åben forbindelse fra gang til stue – altså ingen dør? 

Ja det tænker jeg umiddelbart, jeg vil snarest lave en gennemgang med de beboere der skal 

flytte til den første blok, hvor vi registrerer individuelle ønsker. 

 

Hvad sker der i kælderen? 

Der laves nyt gulv og opsætte nye pulterrum. 

     Med venlig hilsen 

     Silkeborg Boligselskab 

 

     Marianne Engelbrekt 


