Status på igangværende og planlagte arbejder

Den 15. juli 2022

Etape 1
Hegn mellem private haver
Opsætning af hegn på både indgangs- og haveside af boligerne fortsættes som følger:
Haveside række 2 og 3 færdig onsdag uge 29
Haveside række 1 færdig onsdag uge 30; stolper opsættes fra medio uge 29.
Hegn i forhaver følger umiddelbart efter udlægning af fliser.
Det forventes, at alle hegn er færdiggjort senest medio august.
Haveanlæg
Jordregulering mellem række 2 og 3 er ved at være afsluttet.
Jordregulering ved række 7 starter primo uge 29.
Der udlægges rullegræs mellem række 2 og 3 medio uge 29.
Rullegræs ved række 7 forventes udlagt ultimo uge 29.
Græsset kan betrædes 1 uge efter udlægning. Udlejer sørger for vanding af græsset indtil videre.
Flisebelægning på stier
Forberedende jord- og befæstelsesarbejder er i gang.
Grundet ændret omfang (græs erstattes af fliser) har opstarten krævet lidt mere af entreprenøren, og
arbejdet er derfor ikke helt så langt fremme, som først påregnet.
Afvandingsrende og flisebelægning mellem række 1 og 2 udføres fra mandag uge 29 og ca. 1 uge frem.
Fliser i forhaver række 3 og 4 udføres fra mandag uge 29; i række 7 og 8 udføres disse fra sidst i uge 29.
Stien mellem række 3 og 4 udføres fra mandag uge 30; sti mellem række 7 og 8 udføres fra ultimo juli/start
august.
Adgang til og fra boligerne under udførelsen af belægninger varetages af gartneren.
Indvendigt i boligerne
Der er fortsat håndværkere på opgaverne hen over sommeren.
Adgang til boligerne aftales med de enkelte beboere.
Øvrigt
Blikkenslager færdiggør i øjeblikket tagnedløb og diverse inddækninger; forventes afsluttet i uge 30.

Etape 2
Færdiggørelsen af byggeriet i Etape 2 er nu for alvor ved at være oppe at køre igen, og arbejdet fortsættes
hen over sommeren.
Tagdækning, indvendig murer, elektriker, VVS-folk og maler er nu i gang.

Henvendelser bedes sendt til info@sophienberg.com

