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Kære Beboere AB Syven                                                                  Dato: 02-10-2019 
 
Byggeriet skrider frem og vi arbejder målrettet på at mindske gener for jer beboere.  
Dog som alle er bekendt med har asbesten trukket sig over en længere periode og forsinket os en del mere end vi 
havde forudset.  
 
Etape 1  
Har fået reetableret haverne samt terrasserne, og mangler kun den sidste finish som gartner kommer tilbage og 
udføre. OBS i bedes venligst få hentet jeres nøgler, mange af jer har ikke hentet dem endnu. 
Afhentning sker Man – Tirs og Torsdag mellem klokken 07.15 – 09.00. 
Passer dette tidspunkt ikke send mig en mail og lads os lave en aftale. 
 
Etape 2  
Der er konstateret asbest i jeres haver, hvorfor vi i næste uge starter samme procedure som etape 1 med fjernelse af 
jorden i jeres haver.  
Haverne Kongedybet 15 tv og th skal på nuværende tidspunkt ikke have opgravet jord, men skal derimod have en 
anden behandling så som støvsugning med speciel asbeststøvsuger med heba filter, alt udføres i tæt samarbejde 
med Dansk arbejdsmiljøanalyse, i bedste venligst inden mandag 07.10.2019 få fjernet diverse havemøbler, cykler og 
ligne 3,5 meter ud fra facaden. OBS i bedes venligst få hentet jeres nøgler, i samme tidsrum som etape 1. 
 
Etape 3.  
Der kommer vinduespudser på gadesiden i indeværende uge, og vi forventer at påbegynde stilladsnedtagning på 
hollænderdybet gadesiden i næste uge.  
På gårdsiden er Isolatør godt i gang med at få slutpudset og sat de nye sålbænke i, efterfølgende kommer der 
fugefolk på og så nedtages stilladset.  
 
Etape 4  
Vi afventer frikendelse af asbestkabiner, så facademurer kan påbegynde deres arbejde.  
Indgangspartierne, tages når kabinerne er frikendt, i modtager en varsling i den periode hvor i skal benytte 
bagtrappen, ved man på forhånd at man modtager jævnligt pakker fra et firma eller andre, anbefaler vi at i kontakter 
afsender og beder dem blive sendt til et af pakkestationerne her i byen, vi kan ikke gøre det anderledes da kabinen 
skal lukke hele indgangspartiet inde, vi åbner op igen så snart Dansk arbejdsmiljøanalyse har frikendt partiet.  
 

 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Byggeleder   
Monica Tews Andreasen  
26 87 30 87  
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