
 

 

 

Byggepladsen holder sommerferie 
Vi er på vej ind i sommeren, og byggepladsen holder sommerferie fra 24. juli til 15. august. 

Håndværkerne arbejder ikke i sommerferien. Derfor 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 kan se i den varsling, du har fået, 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 kl. 8-10, 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 hovedrør i kælderen er 

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

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

 

 

Har du spørgsmål? 
Hvis du har nogle spørgsmål om renoveringen, er du velkommen til at kontakte Mikael eller Rikke på FLD 

Beboerkontor mandag - torsdag kl. 7-14 eller fredag kl. 7-12. Det ligger ved Bispeparken 21. 

Du kan også ringe på telefon 3016 0867 

 

Sommerferie og information om vand 

24. juni 2021. Vi er nået langt med renoveringen, vi følger 
tidsplanen, og om en måned holder byggepladsen 
sommerferie. Indtil da kan der stadig blive lukket for vandet 
hver mandag, og det varme vand er ustabilt i noget tid 
endnu. Her kan du læse spørgsmål og svar til byggesagen. 



 

  

Typiske spørgsmål og svar  
Her har du de spørgsmål, som beboerne stillede på informationsmødet i juni - med vores svar. 

Du kan finde flere spørgsmål/svar og mere information på bispeparken.dk under punktet ”Nye 

vandrør og faldstammer”. 

 

Hvordan kan jeg få en pavillon? 

Det er kun de beboere, der ikke kan være i deres lejlighed i dagtimerne, mens vi river rør ned i bade-

værelset, som kan få en pavillon. Disse beboere får tilbud om pavillon i deres varsling. 

 

Hvornår skal jeg så være ude af min lejlighed? 

De dage, hvor du ifølge din varsling ikke kan være i din lejlighed i dagtimerne, skal du være ude af lej-

ligheden inden kl. 8 

 

Nogle gange kommer der gult vand ud af min vandhane. Er det farligt? 

Hvis du ikke har fået skiftet dine rør endnu, kan vandet godt være rustent, efter der har været lukket for 

vandet i din blok. Det er ikke sundhedsskadeligt, men vandet smager ikke godt. Så du skal lade det 

løbe, indtil vandet er klart og rent igen. 

 

Der står, at rørene indeholder asbest. Er det ikke farligt? 

Det kan være sundhedsskadeligt at indånde asbest. Derfor udføres arbejdet af specialuddannede 

håndværkere, og det bliver kontrolleret af konsulenter fra Dansk MiljøAnalyse. Arbejdsområdet bliver 

lukket inde i en miljøsluse, og en ventilator laver undertryk i slusen, så asbest ikke bliver spredt til boli-

gen. Ventilatoren har et specielt filter, så der ikke blæser asbest ud i det fri. 

 

Hvordan fungerer det med madbilletter? 

Madbilletterne administreres af afdelingsbestyrelsen. Du får en kupon, som du skal udfylde og aflevere 

på bestyrelseskontoret, for at få madbilletterne. Fristen for svar til bestyrelsen skal overholdes. Ellers 

kan de ikke nå at give dig madbilletterne, inden arbejdet starter. 

 

Hvordan får jeg nøglen til min badevogn? 

Nøglen bliver lagt på dit køkkenbord sammen med en seddel med nummeret på din badevogn. 

 

Bliver badevogne gjort rent? 

Du skal selv holde badevognen ren i de dage, hvor du bruger den. Det er kun dig, der bruger badevog-

nen, så du kan lade dine ting blive stående. Du skal også gøre rent, inden du afleverer badevognen. 

Entreprenøren FLD desinficerer badevognen, inden den overdrages til den næste beboer. 

 

Hvordan får jeg et tørkloset, og hvor ofte blive de tømt? 

Du kan bede om et tørkloset ved gennemgangen i din bolig. Men du kan også henvende dig på FLD 

Beboerkontoret ved Bispeparken 21. 

 

Tørklosetterne bliver kontrolleret 3 gange om ugen - og tømmes hvis der er behov. 

 

Kan jeg få noget ekstra maling, så jeg selv kan male væg eller loft? 

Det kan du tale med beboerkonsulenten om ved gennemgangen i din bolig. 

 
 


