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ARBEJDET SKRIDER GODT FREM
Efter en lidt våd start kører Infrastruktur Jennumparken nu på 
skinner, og du kan følge med, når du går tur i området.

Byggetekniker Jens Arendt fra Arkplan, der fører tilsyn med anlægs- 
arbejdet, er godt tilfreds med fremdriften i projektet.
- Medarbejderne er kommet ind i en god arbejdsrutine, og heldigvis
har vejret været med os i efteråret. Det blev dog afbrudt af vintervejr i
december, men arbejdet skrider godt frem, siger han.
Holdet kan nu melde etape 1 af projektet næsten klar. Der mangler
blot lidt udvendigt inventar og beplantning, som der er ventetid på.
Etape 2 på Kompagnivej er også mindst 75% færdig. Her er belægnin-
gen stort set lagt, og holdet er gået i gang med at plante.

JENNUMPORTEN FÅR NYT LIV
For nyligt har byggeholdet så taget hul på etape 3, som kredser om 
Flyvervej.
- Vi er startet med Jennumporten ved hjørnet af Gl. Jennumvej og
Ringboulevarden, hvor vi har fjernet de eksisterende støttevægge og
er ved at sætte plantekasser. Vi har også gjort klar til asfaltering, som
dog først kan ske til foråret. Men jeg synes allerede, man sagtens kan
danne sig et indtryk af, hvordan det kommer til at
se ud omkring porten, når den er færdig, siger Jens Arendt.
Udover arbejdet ved Jennumporten er holdet også gået i gang med
den del af etape 3, som går ud på at rydde langs Flyvervej for at gøre
klar til belægning.

LYSENDE TRÆER
Fire lysende træer bliver et arkitektonisk state-
ment i boligområdet, som du kan se frem til.

Byggetekniker og tilsynsførende Jens Arendt 
fra Arkplan er meget begejstret.

- Vi ville gerne tilføre området noget unikt,
som man ikke ser så mange andre steder.
Valget faldt på lystræerne, som faktisk kun
findes to andre steder i Danmark, og heldigvis
var styregruppen med på idéen. Træerne skal
stå ved indgangene til boligområdet og ved
aktivitetsområdet. Jeg er sikker på, at det
bliver flot og vil tiltrække sig opmærksomhed,
siger han.

Jens Arendt vurderer, at træerne vil blive sat 
op i det tidlige forår 2022.

KONTAKT INGE
Alle henvendelser vedrørende infrastrukturprojektet skal gå 
til projektleder Inge Bahn fra RandersBolig,  
der er bygherreadministrator.

Telefon: 8912 2925
Mail: iba@randersbolig.dk
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Glædelig Jul

Nogenlunde sådan kommer de lysende træer 
til at se ud (arkiv foto).



TÆT OG GODT SAMARBEJDE 
Inspektør i Møllevænget & Storgaarden Peter 
Pedersen har kun rosende ord om samarbej-
det med OKNygaard, som er entreprenør på 
byggeriet i Jennumparken.

- Vi deltager i alle byggemøder og er rigtig  
meget inde over processen. Det giver god 
mening, fordi vi kender området til bunds og 
følger byggeriet tæt. Vi kan fx se, hvis der er 
folk, der kører på en ny belægning, som ikke 
er beregnet til det, og så kan vi tage det med 
til entreprenøren, som kan finde en løsning, 
forklarer inspektøren.

Det gode samarbejde inkluderer også afde-
lingsbestyrelserne, som bl.a. er med inde over, 
når der er brug for eller ønske om tilkøb for 
afdelingernes egen regning.

- Vi har bl.a. været nødt til at lave tilkøb om-
kring kloakkerne. Afdelingens kloakker er i 
ringe stand og står til udskiftning indenfor 
en kort årrække. Så når byggeholdet er stødt 
på problemer relateret til de dårlige kloakker, 
har vi tilkøbt en udskiftning af kloakken på 
det sted. Så det er et tilkøb nu, som betyder, 
at regningen for udskiftning af kloakker bliver 
mindre senere, siger Peter Pedersen.

Han er meget begejstret for byggeprojektet, 
som han mener vil give området et stort løft.

ARBEJDET SKRIDER FREM I FEM ETAPER

 Etape 1 i området v/ Lejerbo afd. 104

 Etape 2 i området v/ Møllevænget & Storgaarden afd. 51

 Etape 3 i området v/ Møllevænget & Storgaarden afd. 27 & 56

 Etape 4 i området v/ Møllevænget & Storgaarden afd. 28

 Etape 5 i området v/ Møllevænget & Storgaardens fælleshus

Det samlede  
projekt forventes 
færdigt i  
sommeren 2022.

FORMAND: DET BEGYNDER AT TAGE FORM

PARTERNE I PROJEKTET:
Bygherrerne i projektet er boligorganisationerne 
Lejerbo Randers og Møllevænget & Storgaarden.

Boligorganisationerne har tilsammen 5 boligaf- 
delinger i området, som er administreret af hen-
holdsvis Lejerbo og RandersBolig.

- det bedste sted at bo
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Peter Andreasen, der er formand for afdeling 51 i Møllevænget & Stor-
gaarden, synes, at projektet er kommet godt fra start.
- Det begynder at tage form, og man kan allerede se nogle af resulta- 
terne. Belægningen ved blokkene er blevet rigtig flot, siger han.
Formanden erkender dog også, at 
man som beboer godt kan have 
svært ved helt at forestille sig, hvor-
dan det færdige resultat bliver.
- Jeg vil ikke påstå, at jeg har over-
blikket over det endnu. Vi går jo sta-
dig rundt og ser på blomsterkum-
mer uden blomster, lamper uden lys 
osv. Men sådan er en byggeproces, og jeg glæder mig meget til at se 
det færdige resultat, som jeg tror på, bliver godt, siger han.

- Det bliver flot!  
Jeg tror, det bliver en 

enorm forskønnelse 
af området.

Peter Andreasen


