Status på igangværende arbejder og planlagte aktiviteter

Den 1. juli 2022

Etape 1
Hegn mellem private haver
Opsætning af hegn på både indgangs- og haveside af boligerne pågår stadig. Arbejdet tager desværre
længere tid end først beregnet. For nuværende forventes det færdigt i midten af august måned.
Private haver
Jordbehandlingen færdiggøres i løbet af de næste uger. Rullegræs er udlagt mellem række 1 og 4.
Når muldjorden er grubbet og planeret udlægges rullegræs mellem række 2 og 3.
Vi beder fortsat venligst om, at I undlader at færdes på de jordarealer, der er planeret og klargjort til græs.
Vi vil samtidig bede jer være behjælpelige med at vande rullegræsset efter udlægning, så vi undgår
udtørring.
Flisebelægning og orienteringslys på stier
Udføres i umiddelbar forlængelse af haveanlæg; nærmere info følger.
Indvendigt i boligerne
Udbedring af mangler i de enkelte boliger sker efter aftale med respektive beboere.
Enkelte udbedringsarbejder kan blive påvirket tidsmæssigt ved behov for inddragelse af producenten, det
gælder f.eks. for facadedøre/vinduer og badekabiner.
Vi arbejder på en aftale med Velfac, om at de kommer og gennemgår alle døre og vinduer.
Der er nu besigtiget og gjort status i de fleste boliger i række 1 og 2. Vi fortsætter i række 3-4-7-8 i starten
af august.
Adgang for udbedring af tilbageværende mangler aftales i den kommende uge (27) med de enkelte boliger.
Varme og ventilation
En del beboere har oplyst, at anlæggene ikke fungerer tilfredsstillende. Der udføres fejlsøgning på
opsætningen af anlæggene. Nærmere info følger.
Under Driftsvejledninger (på www.amtmandshave.dk) ligger også notat om, hvordan ventilationen virker.
Øvrigt
Der opleves desværre gener pga. støv og støj fra den nærliggende byggeplads på Milnersvej 43.
Det er henstillet overfor entreprenøren, at gældende regler skal iagttages.
Entreprenøren har bekræftet, at forholdene får større fokus fremover, og oplyser samtidig at alle større
materialeleverancer nu er kommet frem til byggepladsen.

Etape 2
Færdiggørelsen af byggeriet i Etape 2 er nu genoptaget, og aktivitetsniveauet vil stige hen over de næste
måneder.
Henvendelser bedes sendt til info@sophienberg.com

