21. juni 2018

Information 3 vedr. afrensning af facaderne – miljø skadelige stoffer, mfl..
Der er nu fjernet asbest i boliger, på trapper, belægninger og på stilladserne.
Der er forsat asbest på enkelte sålbænke på gård/gadeside, samt på underfacaden på
ET1 og ET2. Fjernelse af asbestfibrene er forsat i gang og sker under særlige
kontrollerende forhold til beskyttelse af håndværkerne og beboerne.
Arbejdsprocesserne udføres i særlige ”telefon bokse” udført i plastik, der opsættes på
stilladset, når der sker fjernelse af asbest. I kan se boksen her:

Telefon/miljø boks

Test område Kongedybet 15

Testområde:
Der er opført et testområde i Kongedybet 15, venstre side. I dette testområde må
adgang kun ske af håndværkere. Adgang til selve stilladset er også kun mulig for
håndværkere.
Generelle forholdsregler:
Pga. fibrene, vil der fremover være asbestskilte på stilladserne, og i de perioder, hvor
der er et gult kryds på vinduerne gård/gade, må de derfor ikke åbnes. Det er vigtigt
at dette overholdes. Der vil fremtidigt ikke blive arbejdet med asbest på begge sider
af ejendommen samtidigt og beboerne kan åbne vinduerne op hhv. gård eller gade.
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Når der dækkes af ved pudse og isoleringsarbejder (ikke asbest-holdigt) vil der blive
varslet ved en hvid seddel på vinduerne, hvor en ramme er anvist til åbning.
Vinduerne skal være afdækket grundet puds og maler
arbejdet og for at skåne de nye vinduer under denne
proces.
Aftræks riste til emfang og em hætter i boligerne må
ikke betjenes når der er gult kryds på vinduet og når der
er plastik uden på vinduerne.

Tidsplanen for de forskellige etaper 1 -2 er udsat og pt. ændret til:
Etape 1 er udsat 12 uger, og forventes afsluttet ultimo september 2018.
(udsat fra 29. juni 2018 til slutningen af september 2018)
Etape 2 er udsat ca. 10 uger, og forventes afsluttet ultimo November 2018.
(udsat fra 07. september 2018 til slutningen af November 2018)
Etape 3 og 4 er forventeligt tilsvarende udskudt og når etape 3 starter, vil ny
information fremkomme.

Der vil blive ophængt en ny procesplan for alle etaperne i opgangene når der er
100% grønt lys fra miljø folkene til afrensningen af asbest.
Alle spørgsmål til asbest kan forsat rettes til svar@bygraad.dk og generelle spørgsmål
til varslinger og byggesagen generelt kan ske til byggeledelsen: shr@hovedstadens.dk
– jb@hovedstadens.dk.
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