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Botilbud til voksne
Sidst I hørte fra os i oktober var det med en besked om, at byggeriet var blevet udsat nogle måneder. Nu er forhandlingerne med entreprenørerne gennemført, og Entreprenørfirmaet Einar Kornerup
A/S er udpeget til at bygge botilbuddene. Det er det samme firma, som i 1960érne byggede Vangede Børnehospital – Så nu bliver ringen sluttet.
Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 12. december givet bevilling til byggeriet. Vi er glade
for, at vi nu skal i gang med at bygge, så dialogen om projektet kan blive omsat til virkelighed.
Børnehuset
Vi er i gang med at udvælge de entreprenører, som skal deltage i udbuddet. Planen er, at udbudsprocessen er gennemført i løbet af foråret, så der i april kan forelægges en sag til politisk godkendelse. Hen over sommeren færdigprojekteres projektet i samarbejde med entreprenøren, og byggestart
forventes til september 2017.
Den kommende tid
I kan nyde freden og roen i julemåneden. I løbet af januar går vi i gang med at etablere byggepladsen, og så går det løs med nedrivningerne på området.

Tegningen viser uddrag af etapeplanen.
Denne og den samlede tidsplan kan I
finde på projektets hjemmeside:
www.detgodeliv.gentofte.dk

Alle på Bank-Mikkelsens Vej og naboer, der er påvirket af arbejdet, vil få direkte og detaljeret besked
om tidsplan og andre praktiske forhold. De sidste oprydninger er i gang i de huse, som skal rives
ned, og også dette er vi i dialog med de berørte tilbud og institutioner om.

De bevaringsværdige planter er flyttet i sikkerhed, men der ligger stadig
nogle sovende frøer i det gamle rhododendronbed. Dem passer vi godt på,
til de vågner til foråret og hopper ned i mosen for at yngle.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle!
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