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Det nye år er godt i gang og trods vinterens kulde, så bygges der fortsat på livet løs på BankMikkelsens Vej området, både på voksen– og børneområdet.
Samlet set er det dog tid til at gøre ny status for helhedsplanen for det gode liv i nye rammer og fortælle om, hvordan det ser ud med tidsplan, genhusninger, indretninger osv.
Helhedsplanen:
Det er sket ændringer siden sidste nyhedsmail, idet helhedsplanen er påvirket som følger:


I Botilbuddenes etape 1 er der opstået forsinkelser i byggeriet. Det betyder, at indflytning i Boenhed A og B er ændret til 1. februar 2019. Administrationsbygningen følger umiddelbart derefter. Dermed udskydes igangsætningen af etape 2 for boenhed C, D og E tilsvarende.



Vi forventer fortsat, at Børnehuset fastholder tidsplanen med den tidligere oplyste ibrugtagning i
maj 2019.



Ombygning af de eksisterende bygninger til aktivitetstilbud og specialterapi mv. påbegyndes lige
om lidt, dvs. i løbet af marts måned, og fortsætter efterhånden, som bygningerne bliver ledige
frem til slutningen af 2019/starten af 2020.



Tidsplan for diverse genhusninger af tilbud og borgere tilpasses til de øvrige tidsplaner, og de
enkelte institutioner og tilbud bliver informeret og inddraget løbende i planlægningen.

Invitation til informationsmøde
For at orientere nærmere om ovenstående vil vi gerne invitere både børne- og voksenområdet til
informationsmøde:

Mandag den 30. april kl. 16.30-18.00 i salen på Egebjerg, Sognevej 2
På mødet vil vi præsentere de reviderede tids– og etapeplaner, uddybe hvordan botilbuddene og
børnehuset ser ud nu og hvornår, der kan forventes indflytning i de respektive tilbud. Der vil blive
serveret kaffe, te og vand. Vel mødt !

Botilbud til voksne
Der blev afholdt rejsegilde for botilbuddene den 30. januar på en af de meget få solskinsdage. Her
var der også rundvisning med mulighed for at se en af de nye boenheder indefra, og det tilbud var
der mange, der benyttede sig af.

Det gode liv - i nye rammer
web: www.detgodeliv.gentofte.dk
email: detgodeliv@gentofte.dk

Efter rundvisningen i den nye boenhed B var der flag, pølser og borgmestertale.

Børnehuset
Byggeriet af børnehuset er godt i gang. Fundamenterne er på vej op af jorden, og der holdes grundstensnedlæggelse i foråret. Vi sender en særskilt invitation ud til de berørte institutioner.

Almene familieboliger
Gentofte Ejendomsselskab/KAB fik i december sidste år godkendt støtte til opførelse af de planlagte
50 almene familieboliger, som i mellemtiden er blevet til 49. KAB, som er forretningsfører for Gentofte Ejendomsselskab, er gået i gang med planlægningen af byggeriet.
Der bliver tale om en rækkehusbebyggelse i to etager med en blanding af 1-rumsboliger på ca. 35
m2, 2-rumsboliger på ca. 45 m2, 3-rumsboliger ca. 82 m2 og 4-rumsboliger på ca. 115 m2.

Mange hilsner fra Projektgruppen

