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Kære beboer i AB Syven 16-05-2018 

 

14 dages varsel – Vi skal ind i din lejlighed om cirka to uger 

Vi skriver til dig for at fortælle, at vi forventer at starte arbejdet med at skifte dine vinduer på gårdsiden 
midt i UGE 21. For at kunne skifte dine vinduer, er det nødvendigt, at håndværkerne får adgang til din 
lejlighed. 
 
Pga. fremdrift er det undtagelsesvis nødvendigt at skifte dine vinduer med blot 1 uges varsling 
 
Vi håber på forståelsen   
 

Hvor længe skal vi have adgang til din lejlighed? 
For at skifte dine vinduer skal vi have adgang til din lejlighed så vi kan udtage de gamle vinduer og isætte 
de nye. Vi skal have adgang til din lejlighed af 2 omgange.  
1. gang vi skal ind, tager vi de gamle vinduer ud og sætter de nye i.  
2. gang vi skal ind, kommer vi og laver nye lister rundt om vinduerne.  
Arbejdet forventes at tage 1 hel dag pr. gang. 
Du vil blive varslet 2 dage før vi kommer. 
  
 

Hvad skal du gøre? 

Hvis du ikke allerede har afleveret nøgle, vil vi bede dig om at: 
Aflevere en nøgle til din lejlighed i midterste skurvogn i gården senest 25/05-2018.  
 
Derudover skal du rydde dine vinduer så håndværkerne kan komme til.  
Det betyder at du skal fjerne alle genstande fra vindueskarmen og tage gardiner/persienner ned. Der 
skal også være mindst 1 meter fri plads foran vinduet. 
 

Oprydning:  
 

Vi afdækker foran vinduet med en plastik skærm og støvsuger inden for plastikskærmen, når vi er færdige 
med arbejdet. Ved liste arbejde vil der bare der blive afdække og støvsuget let.  
Vi sørger også for at afdække fra gangen ind frem til vinduet.  
I bedes sikre at der ikke står støvfølsomt elektronik eller lignende indenfor vores arbejdsområde.  
 
Vinduerne fuges først udvendigt senere i processen med facaden og det kan derfor trække en lille smule 
indtil fugerne er etableret. 
 
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile. 
 
Venlig hilsen 

 
Byggeleder   Byggeleder assistent 
Stefan Højholm Rolsted  Joel Bloch 
20 48 67 32   26 87 30 84 
Mail: shr@hovedstadens.dk                 Mail: jb@hovedstadens.dk 
 
Find os i midterste skurvogn i gården man-torsdag i tidsrummet 07.30 – 9.00 eller via telefon eller mail 
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