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Kære beboereKære beboereKære beboereKære beboere....    
 
 
SagenSagenSagenSagen     I lighed med tidligere år vil vi foretage vedligeholdelse af de 

udvendige facader. Det være sig murværk, bindingsværk, 
vinduer og tagrender. 
Malerfirma Tom Hansen er hovedentreprenør på sagen.  
I dette efterår vil der pågå arbejder på facade 17 og facade 
15 (nordgården) 
I foråret 2020 vil der foregå vedligeholdelsesarbejder på 
facade 16 (nordgården). 

 
    
BeboerorienteringerBeboerorienteringerBeboerorienteringerBeboerorienteringer////----varslingervarslingervarslingervarslinger    

  
Nærværende orientering er en generel orientering. Denne 
opslåes i alle trappeopgange. Herefter vil varslinger om 
adgang til boligerne blive omdelt i de pågældende 
postkasser, og vil komme fra Malerfirma Tom Hansen. 
 
Når vi behøver adgang til boligen for at kunne åbne 
vinduerne, vil vi i samme omfang bede om en nøgle, såfremt 
I ikke kan være hjemme. Vi vil skulle have adgang flere 
gange. Det vil absolut være at foretrække såfremt I kan 
udlevere en nøgle. Vi vil advisere hver gang vi skal ind, og 
senest dagen før. Første gang vi skal ind, får I mindst to 
dages varsel. 

    
ByggeperiodeByggeperiodeByggeperiodeByggeperiode    
    

  
Vi starter desværre lidt stejlt og allerede nu på torsdag den 
12. september påbegyndes stilladsopstilling på facade 17.  
I løbet af to uger har vi formentlig stillads på både facade 15 
og facade 17. 
Med lidt held, og uden for meget ophold for vejrliget,  
forventer vi, at være færdige ca. uge 45 (1. uge i november) 

 
Såfremt der er spørgsmål til nærværende beboerinformation er I velkomne til at kontakte undertegnede på: 
Telefon: 2033 3464 eller e-mail: henrik@svalebaek.dk  
 
Med venlig hilsen  
Henrik Svalebæk 


