BEBOERORIENTERING

Til beboerne i opgang xxxx
Dette er er en generel varsling
FLYTNING AF VINDUER OG TERRASSEDØRE I FACADEN
Mandag uge XX 2017, opstarter vi med flytning af Jeres vinduer.
Alle lejlighederne forventes tilgængelige på hverdage i tidsrummet
mellem kl. 7.00 og 16.00.
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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I vil blive informeret nærmere omkring den præcise dato for opstart, i
netop Jeres lejlighed.
Når de eksisterende vinduer i indgangsfacaden samt i gavlene skal
flyttes ud, skal håndværkerne have mindst to meter frit areal, foran det
enkelte vindue.
I bedes derfor flytte eventuelt inventar således, at de kan komme til,
som angivet på bilag A.
Tømrerne flytter vinduerne og monterer nye lysninger i én
arbejdsgang, og med en forventet varighed på mellem 2 – 3
arbejdsdage pr. lejlighed.
Eventuelle malerreparationer vil tidligst blive udført, efter der er
etableret nyt ventilationsanlæg i Jeres lejligheder, inkl. montering af
nye lofter i bad, køkken og entre.
Eventuelle malerreparationer vil tidligst blive udført, efter der er
monteret nye lofter i bad, køkken og entre.
Når håndværkerne skal have adgang til Jeres lejlighed, vil I blive
varslet i god tid, af hovedentreprenøren JORTON A/S.
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
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