27. marts 2019

Opgangs information ET 1

Stilladset er nu endelig nede og tårn stilladset er eneste levn efter en lang
stilladsperiode.

Der er mindre facade skader på gadesiden, og på gårdsiden, efter stilladset,
der udbedres, samtidigt når etape 2 er færdig.

Vinduerne er nu færdigmonteret og der omdeles nu betjenings vejledninger til
alle efter aftale med bestyrelsen. Kan du ikke betjene/åbne vinduerne, er
vejledningen en rigtig god hjælp, ligesom bestyrelsen henviser til at man kan
spørge sin nabo om hjælp til at åbne disse.

Haveejerne på ET1 har fået særskilt information omkring oprydning i haverne.
Dette arbejde er i gang og sker i dialog med DMA og Københavns kommune.

Alle beboere i etape1, bedes være opmærksom på at der snart skal åbnes op i
kælderum. Særskilt varsling vil senere blive omdelt.

Vi vil gerne minde om at der på absyven.dk ligger informations-materiale om byggesagen
og billeder af processerne oploades løbende til de interesserede.
På vegne af bestyrelsen, byggeudvalget, hovedentreprenøren, mfl.
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Opgangs information ET 2

Facade pudse arbejdet er afsluttet på overfacaden og buerne mangler maling
og sidste kalk behandlinger.
Gårdfacade er færdig pudset og vinduerne fuges ved de sidste vinduer. Snart
fjernes det sidste plastik foran gård vinduerne igen.
Tagsten og kviste er næsten færdige og snart slutmonteres både tagrender og
tagnedløb. Indenfor ca. 4 uger vil stilladset blive nedtaget på gård og gade.
Vinduerne er nu færdigmonteret og der omdeles nu betjenings vejledninger til
alle efter aftale med bestyrelsen. Kan du ikke betjene/åbne vinduerne, er
vejledningen en rigtig god hjælp, ligesom bestyrelsen henviser til at man kan
spørge sin nabo om hjælp til at åbne disse.

Haveejerne på ET2 vil modtage særskilt information omkring oprydning i
haverne. Dette arbejde er i gang på ET1 og sker i dialog med DMA og
Københavns kommune.

Alle beboere i etape2, bedes være opmærksom på at der snart skal åbnes op i
kælderum. Særskilt varsling vil senere blive omdelt.

Vi vil gerne minde om at der på absyven.dk ligger informations-materiale om byggesagen
og billeder af processerne oploades løbende til de interesserede.
På vegne af bestyrelsen, byggeudvalget, hovedentreprenøren, mfl.
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Opgangs information ET 3

Stilladset er opsat på hele etapen og der er opsat plastik på gade og
gårdsiden. Der er opsat kabiner til afrensning af asbest og dette arbejde
forløber planmæssigt.
Husk at vinduerne ikke må åbnes når det gule kryds er påsat vinduet.

Åbning af vinduer til frisk luft, kan ske på gårdsiden og der afrenses ikke
samtidigt på begge sider af ejendommen.
Ved etape 1 og 2, er der omdelt betjenings vejledninger til de nye vinduer.
Dette vil også blive udleveret senere i processen i etape 3.

Efter afrensning af asbest, vil tagtømrerne starte på nedrivning af tagsten, mfl.
og genopbygning og forstærkning af tagkonstruktionen.

Derpå vil gade murerne igangsætte udskiftning af sålbænke, reparere
facaderne og derpå oppudse facaden. Samtidigt vil murerne forstærke
gårdfacaderne, før isolatørerne starter op på efterisolering af gårdfacaden.
Vindues udskiftning vil ske imellem disse processer.

Vi vil gerne minde om at der på absyven.dk ligger informations-materiale om byggesagen
og billeder af processerne oploades løbende til de interesserede.
På vegne af bestyrelsen, byggeudvalget, hovedentreprenøren, mfl.
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