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ETABLERING AF VENTILATION
Mandag uge XX 2017, opstarter vi de indvendige arbejder i Jeres
opgang.

Hovedkontor:
Emil Møllers Gade 41
DK- 8700 Horsens

Alle lejlighederne forventes tilgængelige på hverdage i tidsrummet
mellem kl. 7.00 og 16.00.

Satellitkontor:
Spinderihallerne
Spinderigade 11E
DK-7100 Vejle

Hvis I ikke har mulighed for at være hjemme, kan I aflevere en ekstra
nøgle til Kim Thomsen i beboerpavillonen, minimum 2 dage inden
opstart. Denne vil blive opbevaret i en nøgleboks, og returneret, når
arbejderne er færdig i Jeres lejlighed.
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Etablering af ventilation i den enkelte lejlighed, har en forventet
varighed på ca. 8 arbejdsdage.
I vil blive informeret nærmere omkring den præcise dato for opstart, i
netop Jeres lejlighed.
Når der skal etableres nyt ventilationsanlæg i Jeres lejlighed, starter
håndværkerne med at demontere nedhængte lofter i entre, bad og
køkken.
Herefter bores der huller til udsugningsriste i de tilstødende rum, og
ventilationsanlæg samt rør, monteres under eksisterende loft.
Når rørføring og montering af riste i væggene er færdig, monteres der
nye gipslofter i entre, bad og køkken, og maleren afslutter med en
malerbehandling. I enkelte lejligheder, er det ligeledes nødvendigt, at
der monteres vandrette rørkasser under lofterne, i enkelte rum.
I bedes demontere eventuelle ting på væggene, fjerne møbler samt
løse genstande på borde og overskabe i køkken, bad og entre, i
omfang som angivet på bilag B.
De håndværkere som skal have adgang til Jeres lejlighed, vi alle være
udstyret med billedelegimitation, som er benævnt JORTON A/S.
Håndværkerne afdækker gulvene, og fjerner løbende deres affald. Når
arbejderne er færdige, vil der blive udført en rengøring af de berørte
rum.
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Hvis I har spørgsmål, er i meget velkomne til at besøge
beboerpavillonen til en kop kaffe, eller kontakte enten:
Niels Hougaard, RUM as
Michael Honoré Pedersen, RUM as
Kim Thomsen, ODINSGAARD
Bent Schmidt, ODINSGAARD

mobil 4041 9652
mobil 2890 7554
mobil 2055 5579
mobil 2020 0397

Med Venlig hilsen
RUM

Niels Hougaard
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