
 

 

 
 
Til beboerne 
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06. december 2016 

 
 
 
 

Varsling og orientering vedr. LAR-projekt 
 
 
Kære lejere 
 
Hermed en kort oversigt over status på LAR-projektet. 
 
 
Der er nu indgået kontrakt med entreprenøren, som er J. H. Hansen ApS, og derved 
blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på det ekstraordinære 
afdelingsmøde d. 23. april 2015. 
 
Tidsplan: 
Der arbejdes med foreløbig tidsplan: 
 
Arbejdet udføres fra   1. december 2016 – frem til ca. 15. december 2017 
Opstart byggeplads   25. november 2016 
 
Arbejdet forventes at forsætte over 2016-2017 
 
Når den endelige tidsplan, med rækkefølgen af arbejderne, er fastlagt, vil der blive 
ophængt en mere detaljeret plan ved containergården Ved Kirkebjerg 67.  
På denne kan I se, hvornår håndværkerne når til jeres blok mv. 
Husk at tidsplan er vejledende 
 
 
Byggeplads, byggepladsskilt og skurby 
Byggeplads, byggepladsskilt og skurby placeres iht. nedenstående tegninger.  
 
Byggepladsskiltningen vil fremadrettet fungere som orienteringstavle for området. Dette 
betyder, at du fremover vil blive orienteret på tavlen og ikke lokalt i opgangen.  
 
Adgang til haver ved etablering af render og bassiner 
I vil modtage tre varslinger fra entreprenøren, 8 dags varsling for førregistrering, 14 dages 
varsling og 3 dages varsling, før opstart af selve arbejderne. 
I disse varslinger vil du blive orienteret nærmere vedr. rydning i arbejdsområdet samt evt. 
aflevering af nøgler til haverne, i forbindelse med LAR-projektet. 
 
Hvem ringer man til? 
Have- og Parkingeniør Tobias Brouwers er tilknyttet projektet. 
Arkitekt Pernille Køj Veng er tilknyttet projektet. 
 
Hvis der opstår spørgsmål eller problemer, I vil have afklaret undervejs, er I velkomne 
til at henvende jer til os hos Gaihede: 
 



 

 

 
 

 Kontorets telefon: 70 22 11 41 

 Tobias Brouwers, mobil: 41 77 50 88, e-mail: tb@gaihede.dk 

 Pernille Køj Veng, mobil: 31 42 20 30, e-mail: pv@gaihede.dk  
 
Kontakt til entreprenør: 

 Vagttelefon: 24 52 37 46, e-mail: aj@j-hh.dk  

 Kontorets telefon: 55 76 91 37 
 
Der vil være åbent for henvendelser i skurbyen mandag til fredag fra 07:00 – 09:00. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Gaihede a/s 
 
 
OVERSIGTSTEGNING 
1 - Byggeplads 
2 - Skurby 
3 - Byggepladsskilt 
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