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Udskiftning af vandinstallationer i lejligheder igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om 
at læse nærværende skrivelse igennem og gemme den til byggeriet er afsluttet.  
 
Arbejdet forestås af undertegnede ingeniør- og arkitektfirma på vegne af andelsboligforeningen. 
 
Denne meddelelse gennemgår i korte træk arbejdets forløb, og de forhold du som beboer i ejendom-
men bør være opmærksom på. 
 
 
TIDSPLAN 
 
Udskiftning af vandinstallationer vil foregå i perioden uge 20 til uge 49 2018.  
 
Arbejdet bliver udført efter nedenstående overordnede tidsplan for 2018:  
 

 Arbejdsperiode 
(begge uger inkl.) 

Mangelgennemgang/afslutning 

Etablering af byggeplads Uge 20 - 
   
Bomhoffs Have 6 tv. Uge 21 - 24 Uge 25/26 
Bomhoffs Have 6 th. Uge 22 - 25 Uge 26/27 
Sommerferie*) Uge 27 - 33 - 
Bomhoffs Have 8 tv. Uge 34 - 37 Uge 38/39 
Bomhoffs Have 8 th. Uge 35 - 38 Uge 39/40 
Bomhoffs Have 10 tv. Uge 37 - 40 Uge 41/42  
Bomhoffs Have 10 th. Uge 38 - 41 Uge 42/43  
Bomhoffs Have 12 tv. Uge 40 - 43 Uge 44/45 
Bomhoffs Have 12 th. Uge 41 - 44 Uge 45/46  
Bomhoffs Have 14 tv. Uge 43 - 46 Uge 47/48 
Bomhoffs Have 14 th. Uge 44 - 47 Uge 48/49 
   
Aflevering - Uge 49 

 
*) I sommerferien foretages ikke nogen arbejder i lejligheder, men entreprenørens byggeplads med 
materialecontainer og toilet/badevogne bliver stående klar til, at arbejdet påbegyndes igen efter fe-
rien. 
 
I næsten alle byggeprojekter som dette kan der opstå uforudsete ting. Vi vil derfor bede dig om at 
have forståelse for eventuelle mindre forskydninger i tidsplanen. 
 
Hvis der opstår væsentlige ændringer i tidsplanen, vil du blive orienteret ved opslag i opgangen. 
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VARSLING 
 
Arbejdet kræver, at der er adgang til din lejlighed. 
 
Ca. 2 dage før opstart i din lejlighed vil du blive varslet ved brevindkast med dato for opstartstids-
punkt og forventet sluttidspunkt for din lejlighed inkl. afhjælpning af eventuelle fejl og mangler.  
 
Du bedes smide din nøgle/nøgler til bagdør på køkkentrappen (ikke til hoveddøren til lejligheden) 
inkl. nøgleskilt med navn og adresse ind gennem brevsprækken til Varmecentralen ved siden af op-
gang 10 senest 1 uge før, der er behov for adgang til din lejlighed i det varslede tidsrum.  
 
Nøgle/nøgler vil efter udlevering blive opbevaret i en nøgleboks på bagtrappen ved den enkelte lejlig-
hed. 
 
Hvis du er bortrejst i perioden, bedes du aflevere nøgle/nøgler, inden du rejser. 
 
Du bedes aflevere en nøgle/nøgler, uanset om du planlægger at være hjemme, når håndværkerne 
kommer, eller ej. Dette er for at undgå misforståelser og forglemmelser, der medfører forsinkelser 
og/eller merudgifter for foreningen, idet entreprenørens tilbud er baseret på, at der er uhindret ad-
gang til lejlighederne i de varslede perioder. 
 
Det er vigtigt, at du sørger for at foretage rydning af køkken og badeværelse i det omfang, som frem-
går af entreprenørens varsling. 
 
Såfremt du har pulterrum, som håndværkerne skal have adgang til for udskiftning af vandinstallatio-
nen, bliver du kontaktet direkte af entreprenøren for udlevering af nøgle. Det er vigtigt, at du sørger 
for at foretage rydning af pulterrum i det omfang, som fremgår af entreprenørens anvisninger. 
 
 
ENTREPRISEN  
 
Arbejderne på ejendommen udføres af nedenstående entreprenør, som tidligere udførte udskiftning 
af hovedledningerne i ejendommen: 
 
Entreprenør: Finn L. & Davidsen A/S 
Tlf.nr.: 70 12 20 20 
 
Kontaktperson: Allan Westergaard 
Mobil tlf.nr.: 22 10 14 78 
E-mail: allan@fld.dk 
 
 
UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATIONER: 
 
Eksisterende vandinstallationer i lejligheder skal udskiftes til nye. Samtidig nedlægges cisterne-
strenge på badeværelser, der oprindelig alene har betjent toiletter med koldt vand. 
 
Nye vandinstallationer forsynes med individuelle vandmålere, hvorfor der i alle køkken og i visse ba-
deværelse ved afgreninger efter afspærringsventiler bliver monteret vandmålere. Vandmåler forsy-
nes med radiomodul, hvorved de kan fjernaflæses, så der ikke kræves adgang til lejligheden for af-
læsning. 
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Nye stigestrenge i lejligheder placeres overordnet samme sted som eksisterende – i køkkener typisk 
ved siden af faldstamme for afløb og for badeværelser i rørkasser/skabe udenfor rummet.  
Hvor forsyning med koldt brugsvand til badeværelse tidligere kom fra nabolejlighed, etableres ny 
koldtvandsinstallation i eksisterende rørkasse, således at der ikke fremover skal trækkes koldt vand 
vandret fra nabolejligheden. Nye lodrette vandstrenge isoleres, således at det sikres, at det kolde 
vand ikke opvarmes uhensigtsmæssigt, og varmetabet fra varmtvandsinstallationen minimeres. 
 
Såfremt badeværelse tidligere er renoveret med skjulte vandinstallationer i vægge, gentilsluttes disse 
ved eksisterende fordelerrør enten over nedhængt loft eller i rørkasse. Fordelerrør, der ikke er udført 
i rødgods eller plastrør, udskiftes for at sikre, at de fremover korrosionsmæssigt fungerer med den 
nye vandinstallation. Hvor der er synlige vandrør på badeværelser, etableres nye synlige rørinstallati-
oner på vægge. Da der ikke må installeres rør med skjulte samlinger i vægge, vil omfanget af synlige 
rør i badeværelser muligvis blive noget mere omfattende end tidligere. 
  
Nødvendig de- og genmontering af rørkasser, køkkenelementer og nedhængte lofter m.v. udføres af 
entreprenøren. 
 
I forbindelse med retablering efter udskiftning af installationerne vil det bedste resultat kunne opnås, 
hvis beboerne selv kan bidrage med fliser, maling eller farvekode på maling m.v., idet reparationer 
ellers vil blive udført med materialer, der bedst mulig svare til eksisterende.   
 
Det tilstræbes, at reparationerne udføres således, at lejlighederne efterfølgende fremstår i samme 
stand som før. Men idet eventuelle udskiftninger af klinker og fliser samt malerreparationer m.v. 
uundgåeligt betyder, at reparationerne ikke kan udføres, uden at det kan ses, efter at vandinstallatio-
nerne i ejendommen er udskiftet, håber vi, at du har forståelse for dette. 
 
 
MANGELGENNEMGANG 
 
Når arbejdet er afsluttet i den enkelte lejlighed omdeles et kontrolskema, hvorpå eventuelle be-
mærkninger til det udførte arbejde kan anføres. Efter entreprenørens udbedring af påtalte bemærk-
ninger vil Peter Jahn & Partnere A/S gennemgå arbejdet for at sikre, at arbejdet er udført tilfredsstil-
lende. Såfremt der stadigvæk er relevante bemærkninger til arbejdets udførelse, udbedres disse ef-
terfølgende af entreprenøren. 
 
 
GENERELT 
 
I forbindelse med gennemførelse af arbejdet vil der forekomme nogen støj og støv på gaden/i går-
den/på trapperne og for en mindre del i lejlighederne. Vi håber, at du vil bære over med dette. 
  
Vi ser frem til et godt byggeri og et godt samarbejde parterne imellem. 
 
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, enten nu til denne meddelelse, eller senere under arbej-
dets gennemførelse, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 35 43 10 10, eller sende en e-mail til 
jp@pjp.dk. 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Peter Jahn & Partnere A/S 
Jan Pedersen 
Den 18. april 2018 

 


