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Juli 2016 

Orientering om kommende murværksar-
bejde 
 
Fra beboermødet den 29. juni 2016 med 2 
repræsentanter fra rådgivende og tilsyns-
førende firma AI: Steen Rosendal og Benni 
J Hansen 
 
Hele projektet er planlagt til at begynde i 
slutningen af juli måned og forventes afslut-
tet i slutningen af oktober i år. 
 
Under arbejdet vil der i hele perioden være 
stilladser både på gade- og gårdsiderne i 
alle tre blokke, og vi ved endnu ikke hvor 
der startes, men regner med en start i uge 
29, som starter med mandag den 18/7. Ad-
gangstrapperne til stilladserne vil blive sik-
ret med plader der aflåses, og øvrig adgang 
til stilladserne vil blive sikret med net ved 
den underste etager. Men det er vigtigt at 
alle beboere lukker deres vinduer og altan-
døre for at sikre mod tyverier. Ved gade- og 
kælderdøre etableres ekstra beskyttelse 
med plader mod evt. nedfald af materiale. 
 
Der vil blive opstillet skurvogne m.m. i går-
den ud for Spøttrupvej 4 – 8 ved skellet til 
genboejendommen "Kokkene" og i gården 
mellem Knivholtvej 4-6. Dette er med hen-
syn til pladsforholdene og bl.a. vand- og 
strømforsyning. Der vil også være ekstra  
containere til affald under arbejdet. 
 
 
 
 
 

 
Beboerne skal selv sørge for nedtagning og 
opbevaring af altansidestykker og markiser, 
herunder fjernelse af søm mm. i murværket. 
Trægulve skal også fjernes.  
 
Altankasser, borde og stole m.m. skal også 
være fjernet, når håndværkerne begynder 
at arbejde. I princippet skal alt fjernes fra al-
tanerne.  
 
Hvis vi ikke overholder dette bliver arbejdet 
forsinket og håndværkerne kan bruge det 
som argument for eventuelle forsinkelser og 
vi kan således ikke opkræve bøder fra dem.  
 
Hvis man behøver hjælp til nedtagning eller 
gerne vil hjælpe andre med nedtagning, så 
giv venligst besked hurtigst muligt til besty-
relsen. Mogens Scott har tilbudt sin hjælp til 
dem der ikke kan selv og det er vi meget 
glade for. Vi skal jo alle hjælpe hinanden.  
 
Hvis ikke altanerne er blevet tømt og er helt 
klar til håndværkerne går i gang, vil det ko-
ste os mere end vi har budgetteret med, og 
vi skal undgå unødige og væsentlige forsin-
kelser, som kan ende med huslejestignin-
ger i forbindelse med murværksarbejdet.   
 
Vi ved heller ikke på nuværende tidspunkt, 
hvordan gummifugerne ved vinduer og døre 
ser ud på de øverste etager, men forventer 
at disse ser ud som på den underste etage 
Evt. udskiftning af gummifugerne indgår ik-
ke som en del af arbejdet med murværket.  
 
 
 



Udvendige ledninger og kabler på murvær-
ket skal også løsnes eller fjernes i forbin-
delse med arbejdet, men dette gøres af 
TDC og håndværkerne. Men hvis der fore-
kommer forstyrrelser med telefoni, internet, 
nødkaldeapparater eller andet, så kontakt 
straks bestyrelsen – så sørger vi for at få 
det bragt i orden igen. 
 
Støvgener kan ikke undgås, så hold vinduer 
og døre med ventilationsklapperne lukkede 
så vidt det er muligt. 
 
Der vil også være støjgener fra morgen-
stunden (fra ca. 6.30) og i dagtimerne. 
 
Desuden vil træværket på undersiden af 
tagudhænget blive malet. 
 
Gennem vores sædvanlige nyhedsbrev vil 
vi løbende holde jer orienteret – så hold 
ekstra godt øje med disse. 
 
Fortsat god sommer inden murværksarbej-
det kommer til at forstyrre os. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


