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Nyhedsbrev - 9 

Arbejdet skrider planmæssigt frem og vi er ikke stødt på nye problemer.  

 

Vi har påpeget overfor håndværkerne at de spreder sig lidt for meget og det jo ikke er 

meningen, at der skal være byggeplads over det hele. Vejen skal også fejes efter endt 

arbejdsdag hvilket vi er lover sker fremover, da der nu er installeret en fejemaskine på pladsen. 

 

Rundstykke møde nr. 2 er også afholdt, det er rigtig hyggeligt at flere kommer forbi. Vi 

snakker renovering og alle har mullighed for, at stille spørgsmål. 

Spørgsmål fra mødet som jeg ikke umiddelbart kunne svare på, kommer sidst i brevet. 

Som i nok har bemærket er der blevet gravet op ved Ørnsøvej 14-16, det skyldes at 

fjernvarmen skal lægges om. Beboere i opgangene er blevet informeret. 

Det er lykkes os at lave midlertidig udlejning på de ledige lejemål der ikke bruges til 

genhunsning. Det er rigtig positivt da det mindsker huslejetabet i byggeperioden – håber 

i vil tager godt i mod dem.  

Spørgsmål: 

1) Nu hvor de omlægger varmen, vil der så komme flere målere? 

Der sættes ikke flere målere op end der er krav om fra værkerne. 

2) Ville det ikke være mere hensigtsmæssigt at føre fjernvarmerørene i kælderen? 

Føringsvejen er i jord som standart, og værkerne vil have deres målere 

umiddelbart hvor rør kommer ind i bygningen, så der afregnes kun for det forbrug 

der er inde i bygningen. 

3) Kan de nye vinduer stå på klem? 

Vinduer leveres som standart med på klem beslag. 

4) Er ovenlys vinduerne tophængte? 

Ja 

5) Hvordan bliver der muret? 

Projektet er udbudt med opmuring af facader i løberforbandt 2. 

6) Er cirkulationspumpen stået af? 

Nej, hvis den skulle være stået af, så vil beboerne opleve lange ventetiden på 

varmt vand i hanerne. 
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