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Nyhedsbrev - 15 

Som i nok har bemærket er de i fuld gang med at sætte vinduerne i - det bliver rigtig flot og nu 

venter vi spændt på altanerne. 

 

På vores netop afholdte kaffemøde var der en del spørgsmål, som jeg nu har fået en afklaring 

på. 

 

1. Hvordan laves løsningen med køkkenbord ud til vinduerne – går bordpladen helt 
ud til vinduet? Bordpladerne går langs væggene og vinduespladserne har et 
fremspring på omkring 5 cm udover muren. Så bordpladen går ikke helt ud til 
vinduet. Dvs. at bordpladen går ind imod vindueskarmen.  

 
2. Hvordan fastgøres vinduer + dørkarme – Bliver det med synlige huller (der 

efterfølgende lukkes med en prop)? Der bliver synlige skruehuller med prop på de 
vinduer der ikke kan åbnes. De vinduer og døre der kan åbnes, bliver der ingen 
synlige skruer. 

 
3. Kan de nye vinduer tippes i top – så de kan stå lidt åbne? Vinduerne kan tippes i 

toppen. 
 

4. Hvilket nøglesystem monteres? Dette er der en længere beskrivelse af, i 
arbejdsbeskrivelsen for snedker. Altså et svar vi ikke kan bruge til så meget, så vi 
undersøger det nærmere. 
 

5. Kan man få flyttekasser med bøjlestang og specielle kasser til bøger? 
Flyttefirmaet har garderobeskabe til bøjletøj der kan leveres til flyttedatoen hvis 
man bestiller det. De har ikke specielle kasser til bøger, men man er velkommen 
til at købe nogle selv, og dem flytter de selvfølgelig. 
 

Der var også spørgsmål vedr. pulterrum. Der er tegnet forholdsvis små pulterrum, men vi 

undersøger hvorvidt det kan ændres, evt. ved inddragelse af disponible rum. 

 

Opgravningen i kælderen ved Ørnsøvej 14-16 er ikke lukket forsvarligt, det er givet videre til 

entreprenøren, så vi håber det bliver ordnet omgående. 

 

Der har også manglet belysning ved affaldsøen, dette er givet videre til vores egen 

driftsafdeling, så vi forventer det ordnet inden ugens udgang. 
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