Marts 2020

Status på byggesagerne – tag-vinduer og facader
-

og information om gårdprojekt

Hovedbyggesagen er pr. 28 februar nu afleveret og mangel udbedring i de
sidste lejligheder, i haverne, på facader etape 4, og i gårdrummet, er i gang
ved Hovedstadens bygningsentreprise og deres underentreprenører.
Vi forventer at de sidste fejl, er afsluttet i uge 13, senest d. 27. marts.

Fra uge 15, ugen før påske fra d. 6. april, vil der komme vindues- og
dørtømrere til montage af kældervinduerne på gård og gadeside. Dette vil ske
samtidigt med udbedring af lofterne og iboring af huller i de murede vægge.
Der vil blive varslet i opgangene, når det sker. Arbejdet ventes afsluttet i uge
17, inden d. 24. april. Håndværkerne flytter selv effekter ud og ind i
kælderrummene igen, forsigtigst muligt.

I uge 12, fra 16. marts, forventes det at jord og havearbejderne i etape 3 og
4, vil blive opstartet og afslutning forventes at vil ske uge 15, d. 8. april. Ugen
efter, vil de sidste terrasser bliver hejst på plads og tværhegn reetableret.
Grundet corona vira kan der være leverance usikkerhed og bemandings
udfordringer og ovennævnte tider er derfor vejledende. Vi beder om forståelser
for dette.

Gård projektet ligger forsat til myndighedsbehandling og vi afventer derfor
forsat tilladelse til at gå i gang med sagen. Modtages en byggetilladelse maj
2020, forventes opstart i gården juli 2020 og afslutning november 2020.
Mere herom, straks der er nyt i sagen.
Vi vil gerne minde om at der på absyven.dk ligger informations-materiale om byggesagen
og billeder af processerne oploades løbende til de interesserede.
Hvis I, mod forventning, forsat måtte have mindre fejl ved eksempelvis vinduerne, er I
velkomne til at sende en mail til: syv@bygraad.dk. Frem til 1 års gennemgangen, bedes
beboerne følge den procedure der tidligere er udsendt ved eventuelle fejl/mangler.
På vegne af bestyrelsen, byggeudvalget, hovedentreprenøren, mfl.

Side 1 af 1

