Rejsegilde BOLIV den 14. januar 2019

Et rejsegilde er en gammel tradition.
Det er håndværkernes dag. Hvor man fejrer håndværkerne og det gode håndværk.
Det er ligeledes en milepæl i byggeriet. De første bygninger har rejst sig op af jorden
og står nu med næsten færdigt tag. Dog mangler der en del før vi kan fejre indvielse,
men geometrien på projektet er nu tydelig.
En kold og våd vinterdag blev, ikke det første spadestik men den første mursten,
nedrevet af borgmesteren med en gylden forhammer. Denne våde og kolde dag blev
dog afløst af den fineste og tørreste sommer i mands minde. Og tak for det. For det
viste sig, at under de eksisterende bygninger var der gammel mosegrund. Og havde
vi ikke haft så tør en sommer havde vi haft endnu større udfordringer end vi endte
op med. Den ustabile mosejord blev bortgravet og den ene lastbil efter den anden
kørte tørt og stabilt underlag ind for jeres nye boliger. En lidt udfordrende start,
men nu er vi over jorden og de fleste ukendte faktorer er bragt af vejen.
Dette projekt indeholder mere end blot disse nye bygninger. Hele vejen rundt skal
der foretages små og store ændringer i den eksisterende bygningsmasse. Heller ikke
renoveringsdelen er løbet helt gnidningsfrit af stablen. Bag de gamle vægge gemte
sig både skimmel og andet godt fra havet. Så saneringsholdet blev sat ind og de
planlagte aktiviteter blev sat på pause.
Nu er de dygtige håndværkere dog igen på fuld styrke, også i bygning 12. Så det har
kørt både ned ad bakke og op igen. Stor tak herfra til den tålmodighed og
omstillingsparathed vores håndværkere har udvist på denne sag. Dette kan kun lade
sig gøre med godt samarbejde.
Netop dette samarbejde fornemmer jeg fungerer rigtig godt på denne sag.
Samarbejde er vejen frem for succes i alle byggesager. Kan man basere et
samarbejde på gensidig tillid og respekt, løses mange udfordringer inden de vokser
og bliver til egentlige konflikter. Konflikter som mange byggesager efterhånden har
alt for meget af. Jeg vil gerne i den forbindelse rette en stor tak til Stefan, Eivin,
Daniel, Marlene og Linnea, der sammen med rådgiverteamet og de ansatte her på
Boliv sikrer projektets fremdrift. Godt gået.

Jeg er også lige nødt til at fremhæve de ihærdige medhjælpere, vi har fra Boliv. Tak
for jeres fine indsats.
Denne dag er dog forbeholdt håndværkerne og det gode håndværk. Jeg har en rigtig
god fornemmelse for kvaliteten af det arbejde der udføres. Man kan med det
samme fornemme den gode stemning, der hersker iblandt håndværkerne her på
pladsen. Det er en fornøjelse. Et godt arbejdsmiljø skaber glæde og medfører
kvalitet til byggeriet. Tak for det.
Godt begyndt er som man siger halvt fuldendt. Og jeg glæder mig til at se det
færdige resultat, som jo skal glæde mange i lang tid fremover, også længe efter vi
har forladt pladsen. Hos B. Nygaard Sørensen er det en glæde at skabe rammerne.
Rammer som efter vi har forladt byggeriet skal fyldes med en hverdag fyldt med
glæde, hjerterum og aktivitet i mange år.
En gammel rejsegildetradition siger:
Gid dette bygværk består i så mange år,
Som der af denne flaske går skår…
Så kastes en ølflaske mod muren og der ønskes tillykke. Jeg undlader flasken, men
lykønsker med et foreløbigt flot resultat.

