
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære naboer                      

Som bekendt opfører Furesø Kommune en ny daginstitution i jeres nabo-

lag. Her forud for byggestart kommer et nyhedsbrev, så I, der bor i nabo-

laget, har mulighed for at følge lidt med i hvad der foregår på byggeplad-

sen.  

 

Status på projektet 

Vi har i dette efterår klargjort grunden og etableret adgangsvej og p-plads. 

P-pladsen skal i første omgang udgøre byggepladsareal med skurvogne 

mv. Og tidligere i november tog borgmester Ole Bondo Christensen og 

udvalgsformændene Henrik Poulsen fra Børne- og Skoleudvalget og John 

Ingemann Allentoft fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i fællesskab det 

første spadestik til byggeriet. Byggetilladelsen er på plads, og nu føler vi 

os klar til for alvor at gå i gang med at bygge. 

 

Tidsplan 

Etablering af byggeplads og gravearbejder til kommende bygning forven-

tes som det første igangsat fra på mandag den 27.11.2017. 

 

Tidsplanen for byggeriet ser i store træk således ud:  

1. Uge 48-2017 til uge 12–2018: Byggemodningsarbejder - herunder 

gravearbejder, pælefundering samt støbning af fundamenter og terræn-

dæk.  

2. Ugerne 8-10 2018: Råhusmontage - herunder levering og montering af 

ydervægge samt tagelementer. 

3. Ugerne 13-38 – 2018: Indvendig aptering samt installationer  

4. Ugerne 32-39 – 2018: Legeplads- og øvrige friarealer etableres 

5. Institutionen forventes at være indflyttet og helt klar til åbning i okto-

ber 2018. 

Vi støjer lidt 

Vi ved godt, at mange er jer har været nabo til byggepladser i snart mange 

år, og at det ind i mellem kan være ret generende. Vi vil selvfølgelig be-

stræbe os på at overholde reglerne og begrænse støj mest muligt, samt 

sikre at maskiner, byggematerialer mv. holdes inden for matriklen. Men vi 
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kan trods dette nok ikke helt undgå at komme til at genere jer lidt under-

vejs. Vi håber derfor på jeres forståelse for, at vi er til stede og rumsterer i 

jeres nabolag det næste års tid.  

 

Information 

De fleste af jer har sikkert noteret jer, at vi har opsat et byggepladsskilt på 

vores grund. På skiltet er der en lille skitse af, hvordan det planlagte byg-

geri forventes at komme til at se ud, og I kan finde navne og adresser på 

de involverede firmaer.   

 

Vi forventer at vende tilbage med ny information, når vi passerer større 

milepæle i projektet, eller hvis der sker ændringer i forhold til den her 

udmeldte tidsplan. Endvidere planlægger vi også at lave en separat hjem-

meside om projektet på kommunens hjemmeside, www.furesoe.dk. 

Vi er dog ikke nået så langt med hjemmesiden endnu, så indtil videre kan 

man med fordel holde sig orienteret via Grundejerforeningen Farum Ka-

sernes hjemmeside, hvor vi har fået lov til at lægge nyhedsbreve og anden 

information om sagen op.  

 

Har I spørgsmål eller bemærkninger til forhold omkring byggeriet, er I 

velkomne til at kontakte projektleder Helle Sørensen på mail til 

CSU@furesoe.dk eller via telefon på 7235 4000.  

 

På forhånd tak. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Sørensen  og  Erik Justesen  

projektleder   leder af Kommunale Ejendomme 

 

 

 

 

PS:   

Der er udsendt en separat orientering til de nærmeste naboer vedr. arbejdet med 

pælefundering. Pælefunderingen forventes igangsat som noget af det første og 

forventes at vare 2-4 uger. 
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