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Ny klub til Skolen ved Bülowsvej – Klub Tempeltræet 



Kære beboere på og omkring J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej

Status på byggeriet af det nye Klub Tempeltræet

Byggepladsen på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej er etableret og det går stille og roligt 
fremad med udgravning til fundamenterne på den nye bygning.
I løbet af november er grunden på hjørnet af J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej blevet ryddet og der 
er nu grønt byggepladshegn der omkranser pladsen og opsat skurvogne til mandskab og materialer.

Som nogle nok har bemærket er der opsat belysningsmaster der skal lyse byggepladsen op i denne 
lidt mørke tid, så håndværkerne kan se hvad de laver.

Det er aftalen med entreprenøren at belysningen kun må være tændt ml. kl. 06.30-17.00.
Det aftalte tidsrum skyldes at håndværkerne skal kunne møde ind inden de går i gang kl. 7 og på 
samme måde kunne nå at bade og klæde om og låse pladsen af, inden lyset slukker kl. 17.

Vi har i første omgang aftalt med entreprenøren at vi nøjedes med at have lys på om morgenen, da 
de ikke behøver at have lys på i eftermiddags-timerne, så længe der ikke er nogen på pladsen på det 
tidspunkt. Vi afventer lige nu en elektriker det skal komme og indstille tidspunkt for belysningen, så I 
forhåbentligt meget snart ”kun” vil opleve at lyset er tændt om morgenen.

Vi er opmærksomme på at det giver noget ”lysforurening” hos jer der bor tættest på, og vi beklager 
de gener det medfører.

Ved indgangen til byggepladsen ud mod J.M. Thieles Vej, står lågerne tit åbne i løbet af dagen, da 
der her bliver hentet jord med store lastbiler og derudover kørt ting til og fra pladsen. 
Hovedentreprenøren og underentreprenører har forpligtet sig til at overholde totalt fravær af 
transport med tunge køretøjer på J.M. Thieles Vej og Fuglevangsvej, mellem kl. 07:00 og kl. 08:15 på 
skoledage og af sikkerhedsmæssige årsager skal der altid gå en eller to af hovedentreprenørens folk 
og sikre, at der er fri bane når tungt køretøj og arbejdskøretøjer skal bakke og vende foran 
byggepladsen i krydset mellem Fuglevangsvej og J.M. Thieles Vej. 

Trods dette, vil vi gerne opfordre til at I er opmærksomme og passer på, når I færdes omkring 
indgangen til byggepladsen. 

Næste skridt
Frem til jul vil der blive udført jord-, beton-, og kloakarbejder. I forhold til støj betyder der at der 
fortsat vil kunne opleves støj fra gravemaskiner og lastbiler. 

Vi ved endnu ikke om entreprenøren arbejder på pladsen i mellem jul og nytår, men han har lovet at 
hvis det er tilfældet, vil det være arbejder af lign. karakter og støjniveau som den gravemaskine der 
er i gang på pladsen i disse dage.
I får yderligere information om dette når vi kommer tættere på jul, hvor vi ved mere.
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Overordnet tidsplan er stadig som følgende

Oktober til november 2018: Opstart og klargøring af byggeplads
November til december 2018: Udgravning og fundering
Januar til november 2019: Byggearbejde og indretning af udearealer
December 2019: Afslutning og indflytning. 

Vi vil løbende opdatere tidsplanen, hvis der opstår ændringer til denne.

Vil du vide mere
I vil kunne læse mere om baggrunden for projektet, se tegninger af den nye klub og løbende følge 
med på Kommunens hjemmeside på  www.frederiksberg.dk/byudvikling under overskriften ”Ny 
klub til Skolen ved Bülowsvej – Klub Tempeltræet”.

Har I spørgsmål til byggeriet, er I velkomne til at kontakte projektleder Anita Lewis fra By, Byggeri og 

Ejendomme i Frederiksberg Kommune på telefon 3821 4120, på hverdage mellem klokken 10 og 14 

og fredage mellem klokken 10 og 13, eller på e-mail anle08@frederiksberg.dk

Venlig hilsen
Frederiksberg Kommune
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