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Fuld fart på processen! 

Sommerferien nærmer sig og processen 
frem mod renoveringen kører afsted. Vi 
forventer snart at have overstået de 
tekniske undersøgelser af bygningerne og 
materialet til det kommende udbud er ved 
at blive udarbejdet. 

De tekniske undersøgelser nærmer sig 
afslutningen

I øjeblikket er vores tekniske rådgiverne i 
gang med at bruge resultaterne af de 
tekniske undersøgelser til at udarbejde 
materialet, som skal anvendes i 
forbindelse med indhentning af tilbud på 
udførelsen af renoveringen. I den 
forbindelse suppleres undersøgelserne 
med en gennemgang af krybekælder samt 
en vurdering af restlevetiden på 
afdelingens vandrør. Derfor kan du stadig 
møde rådgivere i bebyggelsen.

Arbejdsgruppemøder

Det er besluttet, at møderne med 
arbejdsgruppen i Afdeling 56 afholdes til 
august. I vil modtage en særskilt 
indkaldelse til møderne med mere 
information om programmet, tid og sted. 
Vi glæder os meget til at høre alle dine 
ønsker og input til renoveringsprojektet. 

Kommende proces

Efter arbejdsgruppemøderne kan de 
tekniske rådgivere færdiggøre det endelige 
udbudsmateriale. Herefter starter udbuds-
processen hvor entreprenører indsender 
tilbud på selve renoveringen. I starten af 
næste år udvælges det bedste tilbud og 
projektet kan herefter få de endelige 
godkendelser fra Bornholms Regions-
kommune og Landsbyggefonden.

Du vil efter sommerferien modtage 
information om hvordan hele gen-
husningsprocessen kommer til at foregå og 
hvordan du skal forholde dig indtil 
renoveringen starter til næste sommer.

Du kan orientere dig om tidsplanen for 
projektet på næste side. 

Med ønske om en god sommer.

Bygherregruppen

Mogens R. Aaskov, Jonathan Ljørring, Trine 
Suhr og Keld Christensen  
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Tidsplan for helhedsplanen 

Nedenstående tidsplan forudsætter, at covid-19-situationen fremadrettet ikke vil 
forårsage yderligere forsinkelser af de kommende aktiviteter i forbindelse med 
helhedsplanen. 

Afholdelse af arbejdsgruppemøder august 2021 

Kravudarbejdelse og udbudsmateriale maj - okt. 2021

Totalentrepriseudbud nov. 2021 - feb. 2022 

Godkendelse af helhedsplanens indhold og økonomiske grundlag
(Skema B) i Bornholms Regionskommune og Landsbyggefonden  

februar 2022

Totalentreprenørens projektering feb. - jul. 2022

Byggestart august 2022

Aflevering oktober 2024 


