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Ofte stillede spørgsmål
Hvad går projektet ud på?

så de lever
Foreningen
op til gældende
skal havebrandkrav.
nye døre, Derudover
så de lever skulle
op til gældende
de nye døre
brandkrav. Derudover skulle de nye døre
mindre træk
væreogtættere,
lydgener
så fra
man
opgangene,
oplever mindre
ligesom
træk
de og
er mere
lydgener fra opgangene, ligesom de er mere
indbrudssikre.
et slidte.
Trinene
De vil derfor
på fortrapperne
blive slebet
er og
meget
derefter
slidte.
behandlet
De vil derfor
af flere
blive slebet og derefter behandlet af flere
rretid, hvor
omgange.
trapperne
Her vil
vilvære
væreen
lukket.
del tørretid, hvor trapperne vil være lukket.

Hvad skal jeg gøre?

ærkerneDu
gårvili gang
blive ivarslet
din opgang.
inden Her
håndværkerne
vil Brian (Vicevært)
går i gang
indsamle
i din opgang. Her vil Brian (Vicevært) indsamle
monterenøgler.
de gamle
Detdøre,
støver
hvor
meget,
der er
at brugt
afmontere
nogetde
sort
gamle
isolering,
døre,det
hvor
erder er brugt noget sort isolering, det er
og evt.derfor
opsætte
en en
godstøvvæg
idé, at skærme
inden håndværkerne
af og evt. opsætte
går i gang.
en støvvæg
Du bedes
inden håndværkerne går i gang. Du bedes
e, som fjerne
er monteret
hylder,påknager
dør/karm.
og lignende,
Sidder dørtelefonen
som er monteret
på karm
på dør/karm.
eller
Sidder dørtelefonen på karm eller
denne,gerichter,
men de monterer
afmonterer
dentømrerne
ikke igen.denne,
Sidst ermen
detde
meget
monterer
vigtigt,den
at ikke igen. Sidst er det meget vigtigt, at
spærringer,
du også
dine
arbejdet
gæsterpåoverholder
de nye fortrapper
afspærringer,
ikke ødelægges.
så arbejdet på de nye fortrapper ikke ødelægges.

være spærret?
Hvor længe vil min trappe være spærret?

ppen kunne
Mensbruges
dørene
som
bliver
normalt
sat i, –viltag
trappen
dog hensyn
kunnetil
bruges
tømrerne,
som normalt
der
– tag dog hensyn til tømrerne, der
. Umiddelbart
skal bære
efter
tunge
alle døre
dørene
op iog
dinned.
opgang
Umiddelbart
er blevetefter
skiftet,
allevildørene i din opgang er blevet skiftet, vil
og lakere
maleren
trappen.
gå iHer
gang
ermed
det meget
at slippe
vigtigt,
og lakere
at dutrappen.
og dine gæster
Her er det
ikkemeget vigtigt, at du og dine gæster ikke
ørretider,
bruger
vil trappen
trappen.være
Grundet
lukketlange
i ca. tørretider,
3 uger.
vil trappen være lukket i ca. 3 uger.

og hvordan
Hvor mange
bestiller
nøgler
jeg nye?
får jeg, og hvordan bestiller jeg nye?

isse virker
Allei andele
første omgang
får tre nye
kunnøgler.
på ensDisse
egen virker
dør, men
i første
de vil
omgang
på sigt kun på ens egen dør, men de vil på sigt
kun skalvirke
bruge
på én
allenøgle.
fællesdøre,
De enkelte
så man
andelshavere
kun skal bruge
kan én
herefter
nøgle.vælge,
De enkelte andelshavere kan herefter vælge,
edøren, at
såfå
denne
udskiftet
ogsålåse
er en
påsystemnøgle.
bagtrappedøren,
Ønsker
så denne
du en flere
også nøgler,
er en systemnøgle. Ønsker du en flere nøgler,
vicevært).
skalHusk
de bestilles
at oplyse
gennem
om du Brian
ønsker(vicevært).
den tilsendt
Husk
eller
at om
oplyse
du vil
om du ønsker den tilsendt eller om du vil
e på Peter
hente
Bangsvej.
den hos A-H Låsemontage på Peter Bangsvej.

ichterBliver
malet?
de nye karme og gerichter malet?

undet inden
De nye
dekarme
bliver og
monteret.
gerichterDer
er vil
grundet
herefter
inden
komme
de bliver
en maler,
monteret. Der vil herefter komme en maler,
rk. Da der
som
i princippet
maler alt udvendigt
kan være en
træværk.
ny farveDai hver
der i andel,
princippet
bliverkan
dervære en ny farve i hver andel, bliver der
ærdigmalet.
ikke gjort mere her. Dørene er færdigmalet.

tet ogHvornår
trappen bliver
i min opgang
min dørrenoveret?
skiftet og trappen i min opgang renoveret?

tet går iDu
gang
vil iblive
din opgang.
varslet inden
Projektet
projektet
startede
går ii Sigerstedgade
gang i din opgang.
4 d. 20.
Projektet startede i Sigerstedgade 4 d. 20.
gerstedgade,
martshen
og bevæger
ad Ingerslevsgade
sig ned adog
Sigerstedgade,
slutter i Knudhen
Lavards
ad Ingerslevsgade
Gade 3.
og slutter i Knud Lavards Gade 3.
ave adgang
Tømrerne
til din lejlighed
har kun brug
én dag.
for Når
at have
dørudskiftningen
adgang til din er
lejlighed
færdig,én
går
dag. Når dørudskiftningen er færdig, går
nye træværk
malerne
udvendigt
i gang med
og slibe/renovere
at male det nyetrappen.
træværk udvendigt og slibe/renovere trappen.

enlagteHvad
lejligheder?
men lejere og sammenlagte lejligheder?

e andelshaveres
Dørprojektet
døreskifter
og kun
udelukkende
én dør pr. andel.
andelshaveres
Andelshavere
døre med
og kun én dør pr. andel. Andelshavere med
de disse,flere
så der
indgangsdøre
i tilfælde af bedes
brand blænde
ikke stårdisse,
en brandmand
så der i tilfælde
og banker
af brand ikke står en brandmand og banker
n af et skab
på en
el.lignende.
dør, som reelt
I forbindelse
er bagsiden
medafnye
et skab
sammenlægninger
el.lignende. I forbindelse
er
med nye sammenlægninger er
ttes til en
tanken
lejer,atsåden
detekstra
på sigtnye
kundør
er de
flyttes
nye til
døre,
en lejer,
man ser
så det
i på sigt kun er de nye døre, man ser i
e projekt,
opgangene.
har der været
Allerede
to sammenlægninger,
under dette projekt,
hvilket
har der
betyder,
været at
to to
sammenlægninger, hvilket betyder, at to

