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Status på byggesagerne – tag-vinduer og facader  

- og information om gårdprojekt 

 

Hovedbyggesagen er snart afsluttet og de sidste ting i haverne pågår med 
gartner og terrasser. Alle haverne er nu asbest fri.   

Der udestår få og mindre mangler i 4 stk. boliger og disse er der aftaler om 
udbedring med. Dette sker i uge 24-25. 

Port lågerne er nu indreguleret i Syvens Alle og i Kongedybet. Den højre port 
låge, i Syvens Alle, driller dog forsat i automatikken og afhjælpning er gang.  

I gården vil der blive udført midlertidig asfalt i gårdhjørnerne og ved den store 
port på gadesiden ved Syvens Alle 4, vil der blive pålagt ny asfalt.  

Kælderprojektet forløbet planmæssigt og nøgler kan afhentes hos formanden 
efter denne afleverings plan: (information om procedure opslås i opgangene) 

 

• ET 2 kan afhente nøgler i uge 24. (Kongedybet, 15,17 og 19 Hollænderdybet 27) 

• ET 1 kan afhente nøgler i uge 24. (Norgesgade 22, Kongedybet 23, 21 og 19) 

• ET 4 kan afhente nøgler i uge 27. (Norgesgade 20, Syvens Alle 10, 8 og 6) 

• ET 3 kan afhente nøgler i uge 30. (Hollænderdybet 25, Syvens Alle 2, 4, 6) 

Grundet covid-19 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. 


