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Beboerinfo nr. 3 

 

Orientering vedrørende opstarten af byggesagen. 

Arbejderne omkring brandsikring af jeres døre og etablering af jeres nye varmesystem er, som mange af jer 

sikkert har bemærket, gået i gang og vi har nu afsluttet første del af de første opgange - anden del udføres fra 

foråret 2021. Efter vi har afsluttet de første opgange, har vi nu kunnet færdiggøre planen for, hvornår vi kommer i 

de enkelte boliger, som fremgår af nedenstående plan. Planen vil fra uge 28 være tilgængelig på jeres 

hjemmeside og opsættes i informationstavlen ved porten Ved Skansen. Planen skal ses som en vejledende plan og 

der kan naturligvis forekomme forskydninger, som vi løbende vil orientere jer om. 

Flere af jer har været utrygge ved håndteringen omkring adgang til jeres boliger og vi kan oplyse, at koderne til 

jeres nøglebokse er blevet skiftet og det kun er os, der har alle koderne. Koderne uddeles først til jer og 

håndværkerne syv dage før, vi skal i gang i de pågældende opgange. Nøglen behøver kun at være i nøgleboksen i 

de perioder, I er blevet varslet og kun i hverdage mellem kl. 7 og 17. Ønsker man ikke at lægge sin nøgle i 

nøgleboksen kan nøglen i stedet afleveres til Varmemesteren eller på byggepladskontoret, Ved Skansen 3-5. 

Stillads omkring bygning A (fra Ved Kløvermarken til Markmandsgade 10) er gået i gang og vil pågå hen over 

sommeren, hvorefter de egentlige byggearbejder starter. Efter sommerferien vil der blive opsat en plan for hele 

byggeriet i informationstavlen ved porten Ved Skansen samt lagt op på jeres hjemmeside, så I kan se, hvornår der 

er planlagt stillads- og byggearbejder omkring netop jeres afsnit.  

Vi er i byggeledelsen bemandet hele sommeren på pladsen og kan kontaktes på nedenstående mail eller i 

byggelederkontoret Ved Skansen 3-5. 

I ønskes alle en god sommer! 

Med venlig hilsen 
JFP Murer & Tømrer A/S 

Byggeledelsen  
5749@jfp.dk 
 

 

 

Plan i A4-format er opsat i opgangen. 


