Øbro 95

Kære beboere,
Sommeren er godt på vej, og byggesagen nærmer sig endelig en afslutning.
Dette nyhedsbrev er det sidste i serien, hvor I kan læse om bl.a. tidsplan for
færdiggørelsen, solcelledriften m.v.
Vi ved, at det har været hårdt for jer, at lægge hus og fællesarealer til en stor
renovering som den I har været igennem. Jeres tålmodighed og forståelse har
været presset – og presset hårdt af og til. Alle os fra Følgegruppen, KAB,
totalrådgiverteamet og entreprenøren, vil gerne rose alle beboerne for jeres
positive tilgang til renoveringen og de forhindringer vi har mødt undervejs.
Tak for det og rigtig god sommer til alle.
Tidsplan for færdiggørelse
Den sidste mangeludbedring rundt omkring i bebyggelsen pågår. Hovedstadens
Bygningsentreprise A/S har været lidt svære at ”holde til ilden” med de sidste
arbejder. Vi presser dem alt hvad vi kan for, at de bliver helt færdige. I skulle
gerne kunne nyde sommeren uden larm, stillads og byggerod. Vi forventer, at de
bygningsmæssige mangler vil være helt færdige primo juli måned 2016.
Driften af solcelleanlægget
Alle bygningsmæssige arbejder omkring solceller på taget og tilhørende
installationer i kælderen, er færdigudført og klar til idriftsættelsen. Men vi
afventer, at DONG giver startskuddet til montagen af hovedmåler i kælder og
bimålere i lejlighederne. Vi håber, at der snart gives grønt lys fra DONG, så
Øbro95 kan få glæde af den nye solcellestrøm. Hvis alt går vel, påtænker Gaia
Solar at skifte bimålerne i lejlighederne primo juli måned. Det får I nærmere
besked om, så snart der er nyt.
En stor tak til ejendomskontoret
Fra os alle i Følgegruppen, KAB, totalrådgiverteamet skal lyde en stor tak til
driftsleder Dion Madsen, der har ydet en stor og vedholdende indsat under
byggesagen. Dion har været beboernes `tillidsmand´ ved arbejder i lejlighederne
og givet `skideballerne´ videre til entreprenøren eller rådgiverne med en klar
stemme, et positivt glimt i øjet – og altid med respekt for det gode samarbejde
mellem parterne. Tak for din indsats Dion.

Med venlig hilsen
Følgegruppen, KAB og totalrådgiverteamet

