
 

 

 

Ejendomskontoret   

Møllerlodden 7, st. tv. 

Tel 35 81 81 22 eller 38 19 76 85 

bispeparken@fsb.dk 

 Telefontid 

Mandag – fredag:  

kl. 10 – 12 

 

 Træffetid på ejendomskontoret: 

Mandag: kl. 15:30-17:00 

Tirsdag – fredag: kl. 08:00-10:00 

Træffetid på Frederiksborgvej 118D: 

Mandag kl. 7:30 – 9:00 

 

 

Højvandssikring af 
kloakker 

Til beboerne i Bispeparken 14. april 2016 

  

Tidsplan 
Entreprenør Peter Meyer A/S er nu kommet i gang med højvandssikring af kloakkerne og udskiftning af faldstammerne 

i de første blokke. 

Der er blevet udarbejdet en overordnet plan for hvornår arbejdet forventes at foregå i din blok.  

Da tidsplanen kan forskubbe sig, vil du få en specifik varsling ca. 2 uger før arbejdet starter i din blok. 

Arbejdstiden er overordnet fra 7.00 til 17.00, men da enkelte arbejder ikke kan standses, Skal du forvente at der i 

perioder vil blive arbejdet efter kl. 17.00. 

Ud over de ovenstående perioder vil der også foregå forberedende arbejder, så som spuling, tv-inspektion og 

rydning. 

Forløbet  
Det meste af arbejdet foregår i kældergangene, hvor der skal miljøsaneres faldstammer, etableres højvandssikring på 

afløb og udføres strømpeforing af kloakkerne. 

Dele af arbejdet foregår dog i beboernes kælderrum, og de skal derfor tømmes helt eller delvist. På ejendomskontoret 

anviser personalet, hvor tingene midlertidigt kan placeres.  

De beboere, det drejer sig om, vil få en separat varsling 6 uger før start, med information om omfanget af 

tømningen og det videre forløb. 

Har du spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller byggeleder Frank Hansen på telefon 

24464705. 

 

Med venlig hilsen 
fsb / drift, byg og jura 

Johnni Andersen  
Projektleder 

joa@fsb.dk,  

tlf.: 33 76 83 33 

Blok 1A                                                4. april til 3. juni 

(Rønningsvej 1-9) 

Blok 7, del 2            4. juli til 19. august 

(Jacob Lindbergs Vej 2-10) 

Blok 1B                                                4. april til 3. juni 

(Tagensvej 249-257) 
Blok 5                      1. august til 7. oktober 

(Bispeparken 34-40) 

Blok 2                                                   9. maj til 1. juli 

(Tagensvej 243-247, Rønningsvej 2-12, Jacob Lindbergs Vej 1-5) 
Blok 6                      8. august til 23. september 

(Bispeparken 1-4) 

Blok 7, del 1                                         30. maj til 15. juli 

(Bispeparken 17-22) 
Blok 4                    12. september til 4. november 

(Tagensvej 227-241, Tuborgvej 252-262) 

Blok 8                                                    6. juni til 26. august 

(Bispeparken 5-16) 
Blok 3                    19. september til 18. november 

(Bispeparken 23-33, Jacob Lindbergs Vej 12) 

mailto:joa@fsb.dk

