ELLEBO nyhedsbrev 05 – april 2016
Ellebo – status på arbejdet
Arbejdet med at projektere lejlighederne skrider planmæssigt frem og byggeudvalget har nu godkendt lejlighedsplaner for alle boliger, både de eksisterende boliger i Ellebo og de nye boliger, som
tilføjes som den nye opgang 75A og oven på taget af de 4 blokke.
Byggeudvalget har ligeledes godkendt den endelige udformning af udestuerne, som kommer i alle
lejlighederne.

I den kommende tid skal byggeudvalget tage stilling til bl.a. de nye køkkener, badeværelser og de
grønne arealer.
Rådgiverne har gennemført første del af udbudsprocessen, som er en udvælgelsesproces, hvor
de entreprenørfirmaer, der har ansøgt om at give tilbud på byggeriet, er blevet udvalgt. I alt 28
firmaer ansøgte i 4 kategorier, heraf er de 20 firmaer, der bedst kunne leve op til kravene, blevet
udvalgt.
Ingeniører og arkitekter er nu i gang med at udarbejde hovedprojekt, som danner grundlag for
det endelige tekniske udbudsmateriale, der skal danne grundlag for prisindhentningen.
Udbudsmaterialet udsendes efter tidsplanen i midten af juni måned og priser forventes tilbage
fra entreprenørerne i midten af august måned. Herefter skal rådgiverne behandle de indkomne
tilbudspriser, før der kan indgås kontrakt med de 4 vindende firmaer.
Tidsplan følges og der er stadig mange opgaver inden håndværkerne som beregnet kan gå i gang
i starten af 2017.

2012-2015
Vision, Arkitektkonkurrence
Helhedsplanansøgning
Godkendt Skema A

2015-2016
Projektering
Godkendelse af Skema B

2017-2019
Udførelse

Det har været planen at indkalde til et informationsmøde her i foråret. Vi er kede af at det lovede informations materiale og informationsmøderne er blevet udskudt. Lige nu arbejdes der intenst med
planlægning af byggeprocessen og dette arbejde tager længere tid end beregnet, før det er klar til at
blive præsenteret.
Men nu gør vi materialet færdigt, så det kan deles ud til alle indenfor den næste måned.
Og i løbet af maj måned håber byggeudvalget, at vi kan udsende en dato for et informationsmøde,
hvor vi kan give yderligere informationer.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Ellebo / Ballerup Ejendomsselskab

