
Bilag 4 til udbudsmateriale, Morbærhavens renovering 2012-14

Bygherrens forslag til køreplan for projekteringen

1) Udbud 1: Udbuddets formål er at finde et rådgivende ingeniør/arkitekt firma, som kan stå for 
projekteringen, lave udbudsmaterialet til udbud 2 (entreprenøren) og dernæst fungere som 
totalrådgiver og byggetilsyn for bygherren.

2) En vinder af udbudet kåres.

3) Tilsagn om huslejestøtte fra Landsbyggefonden afventes.

4) Rådgiver laver prisoverslag på de enkelte elementer i helhedsplanen. På baggrund af dette og på 
baggrund af Landsbyggefondens støttetilsagn beregner bygherren konsekvenserne for huslejen og 
træffer på den baggrund beslutning om, hvilke elementer i helhedsplanen der må sorteres fra.

5) Der afholdes høring med besluttende kompetence for alle beboere hvor det rådgivende firma 
fremlægger planen for Morbærhavens ombygning. Delprojekter sættes til afstemning, f.eks. 
udformningen af badeværelseslofter, parabolsokler på tagene, valg af farve til tagpappet m.v.
Bygherren indkalder og arrrangerer denne høring.

6) Hvis ombygning af de overdækkede gange stadig er med i projektet stemmer hver af de 
overdækkede gange om, hvorvidt de vil ombygges til en åben gang. (Urafstemning på hver gang, - 
bygherren står for dette).

7) Hvis renovering af køkkenvinduer i to-værelses lejligheder stadig er med i projektet stemmer 
beboerne i de to-værelses lejligheder om, hvorvidt køkkenvinduet skal bevares. (Urafstemning 
blandt beboerne i de to-værelses lejligheder, - bygherren står for dette).

8) Det rådgivende firma beregner endelig prisoverslag på baggrund af høringens beslutninger, samt 
urafstemningerne i punkt 5 og 6.

9) Det endelige projekt inklusiv forventet huslejestigning sættes til afstemning på et 
afdelingsmøde. Bygherren indkalder og arrangerer dette afdelingsmøde.

10) Udbud 2: Vedtages projektet af beboerne laver rådgiver udbudsmaterialet til hyring af 
entreprenør og sender det i udbud.

11) Entreprenørfirmaerne afgiver tilbud. Viser det sig, at tilbudene falder inden for de økonomiske
forudsætninger, som dannede grundlag for afdelingsmødets vedtagelse, kåres en vinder og
arbejdet går i gang.

Version 1.1 12. juni 2013

Ændringslog i forhold til version 1.0:
Punkt 1: Bygherrerådgiver ændret til totalrådgiver
Oprindelige Punkter 5 og 6 (urafstemninger) rykket ned under oprindeligt punkt 7 (høring)
Punkt 5: ”Afdelingsmøde” ændret til ”høring med besluttende kompetence”
Punkt 8: ”Ekstraordinær generalforsamling” -> ”høring”
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