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Signalgårdens hovedentreprenør er gået konkurs 

Jönsson A/S, som har været hovedentreprenør på Signalgården, er per 19. november 
2013 begæret konkurs. På en række forskellige områder vil det have konsekvenser for 
beboerne. Heldigvis ser det dog ikke helt skidt ud for os.  

Konkursen betyder, at Jönsson A/S har stoppet alt arbejde, hvilket også indbefatter udbedring af 
fejl og mangler efter et-års gennemgangen i Signalgården. Dette arbejde skal dog ifølge 3B nok 
blive ordnet, men konkursen betyder, at det nu skal afklares, hvem der skal betale for det. 
Desuden vil arbejdet komme til at trække ud, vurderer Claus Norup fra 3B. Og beboerne i 

Signalgården skal nok væbne sig med en smule tålmodighed, for processen kan godt komme til at 
tage tid.  

”3B vil fremsætte krav over for kurator i konkursboet gennem vores advokater hos Viltoft. Fra 
dette er gjort har kurator en uges frist til at besvare kravet. 3B sender blandt andet en liste over 
fejl og mangler, som mangler at blive udbedret, og vi må afvente om kurator vil indgå en aftale 
om udbedring af disse”, fortæller Claus Norup.  

Hvor lang tid der præcis vil gå, kan 3B ikke sige noget om, men alle vil få udbedret de fejl, man 
har indberettet til 3B og som ikke er blevet ordnet under et-års gennemgangen.  

Hvis kurator ikke vil betale for arbejdet, kan Boligforeningen 3B i værste fald selv komme til at 
finansiere udbedringerne. Dette er, som det ser ud pt., et realistisk scenarie, for Jönsson A/S har 
ved indgåelse af kontrakten på byggeriet glemt at fremsende garantistillelse på boligerne, hvilket 
forringer vores mulighed for at få udført arbejdet på de vilkår, der står i kontrakten. 

Heldigvis er det dog ikke os beboere i Signalgården, der selv direkte kommer til at betale. 
Pengene vil derimod blive hentet i den såkaldte dispositionsfond, som alle beboere i 3B betaler til 
(også Signalgårdens).  

Når der ligger yderligere information om den videre proces, vil 3B orientere os mere uddybende.  

Der arbejdes i skralde- og cykeludvalget 



På det seneste afdelingsmøde blev der nedsat et udvalg, der skulle kigge på en mere 
hensigtmæssig placering af vores skralderum, samt arbejde for at få bedre parkeringsmuligheder 
for cykler.  

I øjeblikket undersøger vi muligheden i at udvidde vores nuværende storskraldrum, og benytte 
det som nyt skralderum. På den måde kommer skralderummet længere væk fra beboelse, og 
lugtgenerne bliver mindre. Det forudsætter dog en godkendelse fra kommunen - og et 
afdelingsmøde. 

Samtidig arbejder vi med at etablere ekstra cykelpladser - nogle gerne med overdækning. Vi 

påtænker at inddrage den nuværende hundegård, da den ikke bliver brugt som hundegård. Også 
dette kræver højst sansynligvis en godkendelse hos kommunen, samt selvfølgelig godkendelse på 
et afdelingsmøde. 

Juletræet blev tændt 

 

 

Søndag den 24. november blev vores juletræ tændt. Og der blev både synget og danset rundt om 
træet - og spist og drukket julegodter. Aktivitetsgruppen havde arrangeret en rigtig hyggelig 
eftermiddag - tak for det. 
 

 


