
 

 

 

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 

 

 

Til beboerne i fsb Bispeparken blok 6, blok 7 og blok 8 3. december 2015 

  

Varsling – Tidsplan og invitation til informationsmøde 

Som vi skrev i juli 2015, skal der skiftes døre og låsesystem i Bispeparken. Projektet er udarbejdet af 

vores rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma - AI a/s. Entreprisen er vundet af entreprenørfirmaet HRH, 

som står for selve udførelsen. 

  

Foreløbig tidsplan 
Vi forventer, at arbejdet i jeres opgange begynder den 14. januar 2016 og vil vare til april 2016. Der 

skal arbejdes i din opgang i ca. 6 hverdage. Her kan du se, hvornår vi forventer, at håndværkerne 

arbejder i din opgang: 

Blok 7 Jacob Lindbergs Vej 10  14.01.2016 til 20.01.2016  

 Jacob Lindbergs Vej 8  18.01.2016 til 22.01.2016 

 Jacob Lindbergs Vej 6  20.01.2016 til 27.01.2016 

 Jacob Lindbergs Vej 4  25.01.2016 til 29.01.2016 

 Jacob Lindbergs Vej 2  27.01.2016 til 02.02.2016 

 Bispeparken 22  29.01.2016 til 04.02.2016 

 Bispeparken 21  02.02.2016 til 08.02.2016 

 Bispeparken 20  04.02.2016 til 10.02.2016 

 Bispeparken 19  08.02.2016 til 12.02.2016 

 Bispeparken 18  10.02.2016 til 16.02.2016 

 Bispeparken 17  12.02.2016 til 18.02.2016 
 

Blok 8 Bispeparken 16  16.02.2016 til 22.02.2016  

 Bispeparken 15  18.02.2016 til 24.02.2016 

 Bispeparken 14  22.02.2016 til 26.02.2016 

 Bispeparken 13  24.02.2016 til 01.03.2016 

 Bispeparken 12  26.02.2016 til 03.03.2016 

 Bispeparken 11  01.03.2016 til 07.03.2016 

 Bispeparken 10  03.03.2016 til 09.03.2016 

 Bispeparken 9  07.03.2016 til 11.03.2016 

 Bispeparken 8  09.03.2016 til 15.03.2016 

 Bispeparken 7  11.03.2016 til 17.03.2016 

 Bispeparken 6  15.03.2016 til 21.03.2016 

 Bispeparken 5  17.03.2016 til 23.03.2016 
 

Blok 6 Bispeparken 4  21.03.2016 til 30.03.2016 

 Bispeparken 3  29.03.2016 til 04.04.2016 

 Bispeparken 2  31.03.2016 til 06.04.2016 

 Bispeparken 1  04.04.2016 til 08.04.2016 

 

Datoerne kan godt blive ændret, men du får en varsling med den endelige dato senest 14 dage, før 

arbejdet starter i din entré. 



 

 

 

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 

 

 

Det skal du gøre 

I den vedlagte folder ”Det skal du vide om udskiftningen af døre og låsesystem” har vi samlet 

oplysninger om de praktiske forhold og beskrevet, hvad du selv skal gøre. Læs den grundigt og gem 

den, så du altid kan slå op, hvis du vil vide noget om byggearbejdet. 

 

Nøgle 

Håndværkerne skal kunne komme ind i din lejlighed, når din entrédør skal udskiftes.  

Det er derfor vigtigt, at du afleverer en af dine nøgler til både hoveddør og postkasse på 

ejendomskontoret eller driftskontoret. Se træffetid nederst på siden. Samtidig skal du huske at hente den 

nye nøgle til din nye entrédør og postkasse, samt den nye nøglebrik til opgangsdøren, da du ellers ikke 

kan komme ind, når den nye entrédør er blevet monteret. Nøglerne skal være afleveret og afhentet, 

senest 4 dage før arbejdet starter i din entré. 

 

Er nøglen ikke afleveret og er der ingen hjemme, når arbejdet starter, vil de nye dørtelefoner i alle 

opgangens lejligheder ikke kunne monteres. I dette tilfælde vil vi være nødsaget til at lukke os ind med 

låsesmed for at få udført arbejdet. 

 

Læs mere om nøgler og adgang til din bolig i den vedlagte folder. 

 
 
Kom til informationsmøde 

Torsdag den 7. januar 2016, kl. 19.30-21.30 i Beboerhuset, Bispeparken 17 B 

 

Informationsmødet er for beboere fra Jacob Lindbergs Vej 2-10 og Bispeparken 1-22. Vi vil fortælle lidt 

generelt om udskiftningen af døre, dørtelefoner og låsesystem, og du kan stille spørgsmål til 

projektholdet og en repræsentant fra bestyrelsen. Vi håber på at se dig. 

 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på joa@fsb.dk eller telefon 33 76 83 33. 

 

 

Med venlig hilsen 

fsb / drift, byg og jura 

 

Johnni Andersen 

Projektleder 


