Herlevhuse december 2013

ORIENTERING
til de beboere, der mere eller mindre bliver berørt af byggeriet
Herlev Åhuse - tidligere "byggeren".

Som I sikkert både har set og ikke mindst hørt, er byggeriet på Herlev Åhuse startet.
Byggepladsen er gjort klar til at starte på jord - og betonarbejdet - (kloakarbejde, vand og el). Vi
kan ikke sige, hvilken dag, arbejdet starter, men hvis vintervejret ellers arter sig, vil selve jord- og
betonarbejdet være færdigt omkring primo februar.
Det vil ikke blive nødvendigt at lave piloteringsarbejde, så vi regner ikke med, at der bliver
sætningsskader på vores huse, men beboerne må meget gerne holde øje med, om der evt.
kommer nogen og give besked til afdelingsbestyrelsen /driftsleder Johnny Frandsen.
Når jord- og betonarbejdet er færdigt, vil trærammerne til husene blive opsat. De vil først blive
beklædt med nogle cementspånplader og den endelige træbeklædning vil blive monteret senere. I
takt med at husene bliver færdige udvendigt, går man i gang med det indendørs arbejde.
Byggepladsen Herlev Åhuse er færdig ultimo september/primo oktober 2014.
På grund af parkeringsproblemer kan det blive svært at køre lastbilerne med byggemateriale til
byggepladsen ind via Herlev Hospital/Langdyssen. Lastbilerne vil derfor fortrinsvis køre ind fra
Hjortespringvej, Meteorvej og Langdyssen og efterfølgende køre ud via Langdyssen, Kagsåvej og
videre til Ringvejen eller den modsatte vej. Men vi kan ikke helt afvise, at beboerne på
Langdyssen kan opleve lidt trafikkaos en gang imellem, hvis der skulle komme en lastbil ind via
Herlev Hospital/Langdyssen.
Arbejdstiden er kl. 07.00 til kl. 16.00. Arbejdet starter måske tidligere henover forår og sommer.
Arbejdspladsen vil blive indhegnet og fortovet vil blive inddraget, så det modsatte fortov skal
bruges.
Der vil blive sat to containere op på byggepladsen - en som skurvogn og en til kontor.
De hastighedsdæmpende foranstaltninger, der er på Langdyssen, vil helt sikkert blive kørt i
stykker, men vil blive reetableret af byggefirmaet. Afdelingsbestyrelsen vil tage kontakt til Teknikog miljøafdeling for at finde ud af, om der evt. kan laves en anden slags foranstaltning, når de nu
alligevel skal reetableres.
Afdelingsbestyrelsen regner med at vores hjemmeside Herlevhuse.dk snart er i luften og den
videre information vil derfor blive lagt på hjemmesiden.
Med venlig hilsen og med ønsket om en god jul og et godt nytår
Afdelingsbestyrelsen Herlevhuse

