28. februar 2019

Information 05 – foråret kommer og stillads endelig snart nede på ET1
Stilladset nedtages nu på gadesiden og derefter på gårdsiden på ET1.
(Norgesgade/Kongedybet).
Det har været en alt for lang vinter, med for mange drift forstyrrelser særligt på ET1 og dele af
ET2.
Omstændighederne med fjernelse af asbest fra facaderne, har medført følgeskader, der i flere
tilfælde, har medført tilbagegang af de forskellige arbejds-processer.
Ibrugtagning af vinduerne
Alle beboerne i ET1 har nu modtaget en ”mangel pakke” indeholdende:
•
•
•
•
•

Mangelseddel
Pleje og smøre sæt til vinduerne
Vedligeholdelsesvejledning Frovin (gade vinduer)
Vedligeholdelsesvejledning Ideal (gård vinduer)
Betjenings instruks udleveres senere.

Det er vigtigt at alle returnerer mangelsedlen til byggeledelsen i postkassen i gården ved
byggepladsskuret. Uanset alt er OK. Tak.
Lofterne i ET1 er taget i brug for 3 mdr. siden og snart vil ET2 loftrum også blive frigivet til
brug. ET3 ryddes om ca. 3 uger og ET4 varsles ryddet til foråret.
Kælderrum skal snarest ryddes og nøgler udleveres til byggeledelsen mod kvittering i
byggepladsskuret. Dette glæder for ET1 og ET2.

De næste par uger, vil afslutning af alle bygningsarbejder og anlægsarbejder (i haverne)
ske. Haveejerne vil modtage særskilt information. Altanerne kan tages i brug på etagerne på
ET1, dog udestår mindre liste arbejder.
Der gøres alt for at haveejerne og alle beboere i ET1, snarest kan få lidt ”bygge- fred”.
Farverne på gadesiden ses nu langt om længe og jeres ejendom lysner nu så fint op i
gadebilledet.
Farven på gårdsiden, der blev defineret af gårdudvalget og indtænkt med de kommende
belægnings sten, kommer ligeledes snart til sin ret og i uge 10, er det sidste stillads nede.

Vi vil gerne minde om at der på absyven.dk ligger informations-materiale om byggesagen
og billeder af processerne oploades løbende til de interesserede. Til kommende etaper 3 og
4, er der oploadet alle væsentlige proces varslinger. Prioriteringen og processen kan ses ved at
åbne filen ”proces”.
På vegne af bestyrelsen, byggeudvalget, hovedentreprenøren, mfl.
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