
Tidsplan Renovering (omtrentlig). 

 

Nedenfor er angivet en omtrentlig tidsplan for renovering. Uforudsete ting kan forrykke planen. 

Aarsleff har i princippet adgang fra kl. 7-18, men vil almindeligvis kun være der i tidsrummet kl. 8-

16. 

 

Uge 8  Seneste aflevering af nøgler til alle lejligheder, kælderrum og garager. Skal ske til 

formanden Kirsten Gandløse i 71 3.th. ellers i Ejerforeningens postkasse. 

 VVS starter forberedende arbejde i kælder til midlertidig vandforsyning i blok 73 

Uge 9 Opstilling af toilet, bade og køkkenvogne på P-plads mellem blokkene. Der må ikke 

parkeres her denne uge (fra mandag morgen) førend vogne er på plads, og så vil der 

kun være rådighed over de yderste pladser. I stedet må der parkeres mod 

græsplænen til venstre og evt. højre efter blok 73, men uden at blokere for 

garageporte. 

 Aarsleff spuler faldstammer i opgang 73 B, 73 A og 73 

 VVS fortsætter forberedende arbejde i kælder. 

Uge 10 Aarsleff strømpeforer faldstammer i opgang 73 B og evt. 73 A. Toiletter vil blive 

afmonteret 1-2 dage. Starter inspektion og spuling af opgang 71 a og 71. 

 VVS fortsætter forberedende arbejde i kælder. 

 Tømrer laver evt. hul til skakterne 73 B. Der skal være ryddet foran skakten i 

lejligheden. 

Uge 11 Aarsleff fortsætter spuling af i blok 71. Strømpeforer i opgang 73 A og 73 

 VVS etablerer ny stigestrenge (rør) i opgang 73 B 

 Tømrer åbner til skakten i opgang 73 A 

Uge 12 Aarsleff afslutter strømpeforing opgang 73, strømpeforer opgang 71 A og 

påbegynder opgang 71. 

 VVS laver nye stigestrenge i opgang 73 A 

 Tømrer åbner til skakten i opgang 73 

Uge 13  Aarsleff afslutter strømpeforing i opgang 71 

 VVS laver nye stigestrenge i opgang 73. 

Uge 14 Aarsleff laver strømpeforing i jord (fra faldstammer til afløbsbrønde) 



 VVS laver forberedende arbejde med midlertidig vandforsyning i blok 71 

 Tømrer åbner op til skakten i opgang 71 A 

Uge 15 Aarsleff færdiggør. 

 VVS laver stigestrenge opgang 71 A 

 Tømrer åbner til skakten i opgang 71 

Uge 16 VVS laver stigestrenge i opgang 71 

 Techem aflæser varme, sætter nye varmemålere på og kodning og registrering af 

vandmålerne tirsdag og onsdag 8-16, torsdag 8-12. Starter i 73 B 

Uge 17 VVS færdiggør 

 Techem tager opgang 71 onsdag kl. 8-12 

 

Endnu ikke helt fastlagt: 

Tømrer laver nye lemme til etableret hul i skakten.  Malerarbejde. 

Rør i garager laves, når det passer ind, men formentlig først efter opgangene.  

 

P.B.v.  

 

Jørgen Nielsen, Kasserer 

 


