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Spaden kom i jorden  
En lind strøm af blandt andet maskiner, containere og byggepladshegn havde i dagevis talt deres tydelige 
sprog, men selvfølgelig skulle renoveringen på Ravnkildevej markeres med et egentligt første spadestik. 
Og det blev det mandag d. 20. juni 2016, hvor borgmester Thomas Kastrup-Larsen, organisationsbestyrel-
sens formand Ib Fruensgaard, administrerende direktør Ole Nielsen og afdelingens bestyrelse i fællesskab 
fik markeret den officielle igangsætning af renoveringen. 
 

Affaldshåndtering ved blokkene 
De lejere, der bor i blokkene, vil for fremtiden skulle aflevere affald på et nyt sted. Molokkerne, der oprin-
deligt var anbragt inde i gårdrummet, bliver nemlig flyttet til en ny placering. Den fremgår af illustrationen 
på bagsiden af dette nummer af Byggenyt.  
 
Som det kan ses på illustrationen, vil de tre eksisterende molokker, der er placeret ved indkørslen til går-
den, blive stående. De øvrige bliver placeret på to nye steder: ved fælleshuset langs Ravnkildevej og i om-
rådet ved den midlertidige vej mellem Ravnkildevej og Blåkildevej. 
 
Vi henstiller til, at alle benytter molokkerne og ikke efterlader affald andre steder i området. 
 

Historisk udgravning 
Dele af Ravnkildevej er bygget oven på en boplads fra jernalderen. Derfor er der områder, hvor det ikke er 
så let for entreprenørerne at komme til at grave, fordi der undervejs kan være arkæologiske hensyn, der 
skal tages.  
 
For at vi ikke skal blive forsinket, vil vi sætte de nødvendige udgravninger i gang snarest muligt, så der er 
tid til eventuelle pauser, hvor arkæologerne kan komme til. Det er primært beboerne i gårdrummet 
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mellem nr. 31 til 55, der vil blive  
generet, da vi nu, tidligere end først 
meddelt, går i gang med grave- 
arbejdet inde i deres gårdrum. 
De øvrige udgravninger vil være på 
græsarealet bag og mellem gård- 
havehusene. 
 

Åbning af vej  
mellem Ravnkildevej  
og Blåkildevej 
Der vil være tidspunkter, hvor Ravn-
kildevej er spærret for almindelig 
trafik på grund af opgravninger. 
 
For at beboerne og besøgende i af-
delingen ikke skal blive spærret inde 
– eller ude – er der etableret en ny 
vej mellem Ravnkildevej og Blåkilde-
vej. Såfremt Ravnkildevej er spærret af opgravning, kan man altså køre ud via Blåkildevej. 
 

Genhusning er i gang 
Med hensyn til genhusning følger vi den tidsplan, der er udmeldt i udlejningsbrochuren for Ravnkildevej 
revision A. Har du ikke denne brochure, er du meget velkommen til at hente den hos Himmerland Service i 
Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej. 
 

Den overordnede tidsplan 
Overordnet set forløber renoveringen af Ravnkildevej efter denne tidsplan: 

 
 

Projektering
jan-dec 2015

Orientering 1 
aug 2015

Orientering 2
sep 2015

Licitation
forår '16

1. spadestik
jun 2016

Aflevering
to år senere

Vil du vide mere? 

Genhusning 
Ann Marie Simonsen 

96 31 52 19 
ams@abhim.dk 

Renovering 
Projektleder Allan Revsbech 

96 31 52 29 
ar@abhim.dk 

Byggeplads og forhold i bolig  
Inspektør Mikael Jakobsen 

96 31 52 39 
mj@abhim.dk 
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