Til beboerne i Baunebakken

Helle Kay

LAR-projekt Baunebakken – opstart af anlægsarbejdet
Vi har ved tidligere informationsmøder mv. beskrevet, at anlægsarbejdet i
Baunebakken ville starte op i september 2013. Projektet er desværre blevet
forsinket, da de nødvendige tilladelser ikke er på plads.
Vi forventer nu, at kunne gå i jorden i uge 43. Entreprenøren er derfor gået i
gang med at etablere byggeplads ved grundejerforeningens materielgård.
Ebbe Dalsgaard A/S er valgt som entreprenør på opgaven, mens Grontmij
A/S er rådgiver.
Vi vil holde jer orienteret om projektet ved at udsende 2-3 informationsbreve,
men der vil løbende blive informeret om projektet på Grundejerforeningens
hjemmeside, www.baunebakken.dk.
Tidsplan
Vi har i samarbejde med entreprenøren lavet en tidsplan for, hvornår vi
kommer til de forskellige områder. Arbejdet på stierne startes op i uge 43.
Det understreges at tidsplanen er foreløbig, og at ændringer kan forekomme
ved f.eks. længerevarende frost. Vi vil efter behov opdatere tidsplanen, og
den gældende tidsplan kan findes på grundejerforeningens hjemmeside, og
på en opslagstavle ved byggepladsen ved materielgården.
Den overordnede tidsplan fremgår af tabellen nedenfor. Betegnelsen ”vest”
refererer til vest for Rebæk Allé (tættest på Avedøre Havnevej), mens ”øst”
refererer til øst for Rebæk Allé.
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OMRÅDE
Grundkær Vest
Engkær Vest
Grundkær Øst
P-arealer Rebæk Allé
Drivkær Vest
Engkær Øst
P-areal Kærmark
Drivkær Øst
Legepladsen mv.
Stendam
Stråkær
Bredkær Øst
P-areal Vest
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6

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i august 2014.
Noget af plantearbejdet udføres forskudt i forhold til ovenstående tidsplan.
Derudover udføres noget af plantearbejde først udføres til næste efterår,
hvor det igen er sæson for træplanting.
Når vi kommer til din vej
Inden vi kommer til din vej, vil entreprenøren komme rundt for at registrere
de eksisterende afløbsforhold og tage fotos, så vi ved hvordan området ser
ud før vi går i gang.
Ugen før vi starter på din vej, vil vi afholde et informationsmøde for beboerne
på vejen. Her er der mulighed for at komme i dialog med entreprenøren.
Det er et stort anlægsarbejde vi skal gennemføre meget tæt på jeres
ejendom og adgangsvej. Vi vil forsøge at gennemføre arbejderne så
lempeligt som muligt, men det kan ikke undgås, at vi larmer og fylder en del.
Særligt for beboere på Grundkær og Engkær vest
Vi har planlagt at begynde anlægsarbejdet på Grundkær og Engkær vest for
Rebæk Allé. På grund af den stramme tidsplan kan vi ikke nå at holde
informationsmøde for disse to veje.
Hvis din ejendom ligger på Grundkær og Engkær vest for Rebæk Allé er der
derfor et par særlige forhold du skal være opmærksom på:

•

•

•

Har du nogle planter stående, hvor tagnedløbet skal bores ud
igennem væggen, skal du selv fjerne dem, så de ikke ødelægges
under anlægsarbejdet.
Hvis der er noget entreprenøren skal være særligt opmærksom på
under anlægsarbejdet (f. eks. adgangsforhold for gangbesværede
eller handicappede til ejendommen), må du meget gerne kontakte
mig hurtigst muligt på helk@hofor.dk eller 2795 4635.
Entreprenøren vil komme rundt, registrere afløbsforholdene og tage
fotos. Der aftales ikke tid for besøget, da entreprenøren vil komme
rundt i flere omgange.

Hvis der skulle opstå spørgsmål eller andet i løbet af anlægsarbejdet, kan
jeg kontaktes på helk@hofor.dk eller 2795 4635.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Helle Kay
Projektleder

