
 

 

 
Vi er på vej ind i foråret og sommeren. Og kommende helligdage og ferier rykker ved tidsplanen. På næste 

side kan du se, hvornår vi regner med at arbejde i din bolig, hvis vi ikke allerede er i gang eller færdige. 

 

Hvorfor tager det længere tid, og hvad hvis arbejdet er i gang? 
Da håndværkerne ikke arbejder på helligdage og i nogle uger i sommerferien, kommer arbejdet 

i nogle boliger til at tage længere tid. I sommerferien bliver renoveringen i nogle boliger udført 

ad to omgange. Hvis du skal have renoveret i sommerperioden, bliver køkkenet ordnet før fe-

rien og badeværelset efter. Hvis der er arbejde i gang, bliver det ikke sat på pause i ferien.   

Du får en varsling 3 måneder før start, og i den står der, hvordan og hvornår arbejdet udføres hos dig. 

 

Der bliver lukket for vandet 
Når de gamle rør i en opgang bliver revet ned, skal ventilerne i kælderen lukkes. Men de gamle 

ventiler virker ikke altid, og derfor er det ofte nødvendigt at lukke for vandet i hele blokken. 

Vi kan ikke varsle lukning for vandet på forhånd, fordi vi ikke ved, om de gamle ventiler kan 

lukke tæt. Men det er som regel mandag og onsdag formiddag, der bliver lukket for vandet, hvis det er 

nødvendigt. Så det er en god idé at planlægge din hverdag efter dette. 

 

Det varme vand er ustabilt 
Når vi renoverer, kommer vandet i de nye rør i boligerne fra midlertidige rør i kælderen. Derfor 

kan det varme vand til nogle af opgangene være ustabilt, indtil de nye hoved-rør i kælderen er 

færdige. 

Det kan godt tage lang tid, før der kommer varmt vand, og vandet kan i perioder være lun-

kent. Men vi arbejder hele tiden på at forbedre forsyningen. 

 

Ny tidsplan og information om vand 

22. februar 2021. Vi er i fuld gang med at skifte vandrør og 
faldstammer. På grund af de kommende helligdage og 
sommerferien bliver der justeret på tidsplanen i nogle 
blokke. Du skal også vide, at der sandsynligvis bliver lukket 
midlertidigt for vandet, og at det varme vand er ustabilt. 



 

  

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål om udskiftningen af vandrør og faldstammer, er du velkommen til at kontakte 

vores rådgiver: Jean Hansen på telefon 2374 4188 eller jean@fha-c.dk. 

 

 

Tidsplan for 2021 

 

• Tagensvej 243-247: januar 2021-april 2021 

• Rønningsvej 2-12: januar 2021-maj 2021 

• Bispeparken 34-39: januar 2021-juli 2021 

• Bispeparken 21-22: januar 2021-maj 2021 

• Frederiksborgvej 120: marts 2021-april 2021 

• Jacob Lindbergs Vej 5 th.: marts 2021-april 2021 

• Jacob Lindbergs Vej 2, 4 og 6 th.: marts 2021-juli 2021 

• Bispeparken 30-33: maj 2021-november 2021 

• Bispeparken 13-16: maj 2021-november 2021 

• Jacob Lindbergs Vej 6 mf., 6 tv., 8 og 10: august 2021-december 2021 

• Tagensvej 233 th. og 235-241: august 2021-december 2021 

• Bispeparken 27-29: oktober 2021-februar 2022 

• Bispeparken 20 og 19 th.: oktober 2021-november 2021 

• Bispeparken 10-12: oktober 2021-februar 2022 

• Tagensvej 227 tv., 229, 231 og 233 tv.: november 2021 - februar 2022 

 

 

Følgende adresser renoveres i 2022 

• Bispeparken 1-4 

• Bispeparken 5-9 

• Bispeparken 23-26 

• Frederiksborgvej 114 

• Jacob Lindbergs Vej 12 

• Tagensvej 227 th. 

• Tuborgvej 252-262 

• Tuborgvej 266 A-G 

 

mailto:jean@fha-c.dk

