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Kære beboer på byggesagen AB Syven
Julen og nytåret nærmer sig, hvorfor vi mener at det igen er ved at være tid til en lille opdatering.
Vi har alle mand på etape 4, da vores prioritet er at få så meget som muligt klar, så vi kan få åbnet plastikken foran
beboernes vinduer hen og julen, så de atter kan få frisk luft ind igen.
Den yderste del til gadesiden på stilladset omkring Syvens allè 10, er blevet pakket ind i plastik som der i forvejen er på
Norgesgade, dette er for at sikre sig facadearbejdet ikke bliver udskudt på grund af nattefrosten og de kolde morgener vi
går i møde. Etape 4 på gårdsiden er isolatøren nu færdig og vi satser målrettet på at få fuget inden jul OBS der er
forbehold for frostgrader, dette kan udskyde fugearbejdet.
Tagdelen: Vores tømrer og tagpap håndværker er nu færdige.
Vi har netop et hold af teglmurer og blikkenslagerne gående, disse vil også bruge hele januar måned og måske noget af
februar på at færdiggøre tagarbejdet, så snart det er muligt påbegynder vi nedtagning af stillads som deles op, således at
vi hurtigst muligt kan få nedtaget noget mere stillads.
I det nye år kommer der en lift, som vi vil bruge til at få samlet op og lukket stilladshullerne på facaderne det er helt
normal procedure.
Haverne på etape 2: Er desværre ikke blevet frikendt for asbest, og vi forventer dansk miljøanalyse snarest for udført en
ny prøvetagning.
Til slut vil jeg sige tak for venligheden, forståelse, og tak for alle de søde beboer som har været forbi byggelederkontoret
her de sidste par dage og ønske god jul.
Vi holder juleferie fra den 20/12.19 kl 14.00 og opstarter igen den 03.01.2020
Der er ekstra alarmer og censorer påsat stilladset etape 4.
God Jul og godt nytår 
Hvis du har eventuelle spørgsmål, er du meget velkomne til at kontakte undertegnede.
Tak for din forståelse!
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