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Information om byggestart
Der er nu kommet aktivitet på byggeplads- 
en, og entreprenøren er ved at sætte hegn 
op og klargøre bygninger og installationer til 
nedrivning. Her følger et kort overblik over 
aktiviteterne i og omkring Sølund i de kom-
mende uger.

Kontakt ved akut behov
Skulle der opstå akut behov for at kontakte 
os, så kan I kontakte:

Vi opfordrer jer til at rette spørgsmål, forslag 
og andre henvendelser til os på e-mail som 
hidtil og kun benytte telefonen, når det er 
absolut nødvendigt, fx ved skader på vand- 
og el-ledninger, manglende overholdelse af 
arbejdstider og lignende. 

Ensretning af Ryesgade
Tirsdag den 9. februar om morgenen bliver 
Ryesgade gjort ensrettet for biler og lastbiler. 
Ryesgade vil være ensrettet, indtil Det nye 
Sølund står færdig i 2026.

Der etableres cykelstier i begge retninger 
samt en gangsti langs byggepladshegnet. 
Vi vil dog opfordre alle cyklister og gående 
til at cykle og gå ad Schleppergrellsgade ud 
mod søerne og på den måde bevæge sig 
uden om Sølund på stien langs søerne. Vejen 
er markeret med gult på illustrationen.

Registrering af bygningerne
Flere af jer har spurgt, hvornår registre-
ringerne af bygningerne gennemføres. 
Formålet med registreringerne er at skabe et 
overblik over standen på nabobygningerne, 
inden nedrivningen af de første bygninger 
går i gang. Skulle byggeriet mod forventning 
medføre skade på nabobygningerne, har vi 
på den måde et godt grundlag for at behand- 
le en eventuel skade.

Ud fra illustrationen fra Tscherning på side 
2 kan I se, hvilke bygninger og veje som 
vil blive registreret. Registreringerne gen-
nemføres ved, at facaderne og vejene foto-
graferes. Vi registrerer alene facaderne fra 
vejen. Gårdfacaderne på de bygninger, der 
ligger tæt på Sølund, bliver også registreret.

Registreringerne udføres af et rådgiverfirma, 
som begynder på registreringerne tirsdag 
den 2. februar 2021. Vi kontakter kontaktper-
sonerne for de ejendomme, som skal have 
registeret gårdfacaderne. 

Etablering af nabogruppe
Flere af jer har foreslået os at etablere en 
nabogruppe. Vi synes, det er en god idé med 
en sådan gruppe, der kan samarbejde om 
blandt andet kommunikationen. 

Vi er nu i dialog med nogle af initiativtagerne 
om, hvem og hvor mange deltagere, der skal 
indgå i gruppen. Det er vores vurdering, at 
gruppen ikke skal være for stor, men være 
repræsenteret af naboer på alle sider af 
Sølund. Derfor foreslår vi følgende deltagere:
• 2 personer fra Læssøesgade – direkte 

naboer
• 1 person fra Læssøesgade – vejstykket fra 

Blegdamsvej til Ryesgade
•  2 personer fra Ryesgade – direkte naboer
• 1 person fra Sortedam Dossering  

Udover naboer vil følgende indgå i gruppen:
• 1 person fra entreprenøren
• 1 person fra driften på Sølund

Cyklister

Kontakt ved akut behov
Entreprenør Tscherning 
Telefon 20 43 10 43

Har I endnu ikke meldt en 
kontaktperson ind for jeres ejendom?
Vi opfordrer de af jer, som endnu ikke 
har kontaktet os i den forbindelse, til 
at henvende jer via vores hjemmeside 
www.detnyesoelund.dk eller på mail til 
det nyesoelund@kab-bolig.dk.
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• 1 person fra kommunikationsteamet
• 1 person fra KAB – Vibeke 

Vi arbejder på at samle gruppen til et virtuelt 
møde inden for de følgende uger.

P-pladser 
• I Læssøesgade ud for Sølund har vi ind-

draget fem pladser, som frigives i næste 
uge

• I Læssøesgade mod Blegdamsvej inddrag-
er vi i medio februar 2021 2-4 pladser i 
svinget – i hele byggeperioden frem til 
april 2026.

• I Ryesgade inddrager vi medio februar 
2021 ca. 16 pladser ud for Sølund. Der 
kan i hele byggeperioden blive behov for 
at inddrage op til 30 pladser. Det in-
formerer vi nærmere om, når det bliver 
aktuelt.
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Registrering af bygninger

Nedlægning af 
parkeringspladser



www
Følg med på: 
www.detnyesoelund.dk, hvor 
du også kan tilmelde dig 
nyhedsbrev om byggeriet. 

Arbejdstider og støj fra
byggepladsen
Flere har kontaktet os og klaget over støjen fra bygge-
pladsen. Vi kan godt forstå, at det er generende, men 
vi kommer desværre ikke uden om, at byggepladsen i 
perioder giver støj. Vi arbejder på byggepladsen i hver-
dagene mandag til fredag kl. 07.00-18.00. 
De mange kørende maskiner ”bipper”, når de bakker, 
det er et krav i arbejdsmiljøloven, og er med til at sikre, 
at der ikke sker personskader.

Spunspladerne til afstivning vibreres ned, og arbejds-
tiden følger her kommunens anvisninger, så arbejdet 
udføres på hverdage kl. 08.00 – 17.00. I bliver orien-
teret, inden arbejdet med afstivning går i gang.  

Bliver det nødvendigt at udføre arbejde i weekenden, 
følger vi kommunens retningslinjer, og I vil blive orien-
teret med informationer i opgangene, men også via 
SølundNyt og på hjemmesiden www.detnyesoelund.dk.

Byggepladshegn 
Vi er lige nu i dialog med en gruppe lokale kunstnere 
om at udsmykke byggepladshegnet ud mod Søerne. 
På hegnet ud mod Læssøesgade bruger vi pladsen til 
informationstavler og en indkigspost til byggepladsen 
på hjørnet. Mere herom senere, så snart de endelige 
aftaler er på plads. 

Med venlig hilsen
Vibeke Gravlund
Seniorprojektleder, KAB
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Tidsplan

Hermed information om, 
hvilke arbejder der er plan-
lagt udført i den kommende 
periode. I forbindelse med 
nedrivningen af de eksisteren-
de bygninger udføres desuden 
grundvandssænkning og eta-
blering af en spuns ( jernplad-
er, der vibreres ned i jorden).

Entreprenørerne arbejder 
efter Københavns Kommunes 
gældende regler for støv og 
støj, så generne begrænses 
mest muligt. Vi har lagt doku-
mentet på Sølunds hjemme-
side.

http://www.detnyesoelund.dk
http://www.detnyesoelund.dk

