
Fredag den 23/2 2018 

 

Byggenyt fra kommunen: Nu kommer væggene 

Snart kan man for alvor se, at vi er ved at bygge en ny børneinstitution på kaserneområdet i Farum Nordby. 

For på mandag den 26. februar bliver de udvendige facadeelementer leveret fra fabrikken og de vil blive 

rejst på fundamentet umiddelbart derefter.  

Indtil nu har vores byggeaktiviteter mest handlet om at fælde træer, etablere parkeringsplads, grave huller i 

jorden, støbe fundamenter og andre grundlæggende arbejder. Arbejder, som selvfølgelig er vigtige, men 

som ikke syner af så meget. Men når facaderne er rejst, vil man få et helt andet indtryk af bygningens fysik, 

og hvordan den placerer sig på grunden. Til at begynde med selvfølgelig kun i grove træk, for der mangler 

stadig at komme de rette facadeplader på og andre finesser, som vil komme efterhånden. 

I de kommende uger, dvs. i uge 10 og 11 er det tid for levering og montering af tagelementerne og de ud-

vendige vinduer og døre. Fra uge 13 og frem vil byggearbejdet primært foregå indendørs, bortset fra - na-

turligvis - alt arbejdet med etablering af adgangsarealer, legeplads, skure osv.  

Vi er også opmærksomme på, at det igen er ved at være sæson for paddevandringer. De begynder at røre 

på sig, når det bliver lidt lunere i vejret. Så inden for kort tid vil vi etablere de manglende bygge- og padde-

hegn langs bagsiderne af byggepladsen. Forudsat at jorden ikke er så frossen, at vi ikke kan komme i jorden 

med pælene. I så fald bliver det snarest muligt derefter.  

Desuden kan vi oplyse, at byggeriet fortsat følger tidsplanen. Planen er, at bygningen og de omkringliggen-

de arealer er færdige i september, og at børn og personale fra Solsikken flytter ind i oktober 2018.   

Har du spørgsmål til byggeriet er du velkommen til at kontakte mig på denne mailadresse: CSU@furesoe.dk  

Venlige hilsner 

Helle Sørensen 
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