
 

  
Arbejdet med at skifte vandrør og faldstammer er nu i gang i Rønningsvej 3-9, Tagensvej 249-251, 

Bispeparken 40 og Bispeparken 17-18. Det går som planlagt, og vi følger tidsplanen. 

Du får en varsling mindst 3 måneder før, 

vi starter hos dig. Så hold øje med 

postkassen. 

Den store tidsplan er ændret 
I tidsplanen til højre kan du se, i hvilken 

periode vi forventer at arbejde i din 

boligblok.  

De opgange, der ikke står her, bliver 

renoveret fra august 2021 til juni 2022. 

Tidsplanen kan stadig ændres, fordi vi 

hele tiden forsøger at forbedre 

processerne. Derfor skal du løbende 

tjekke både tidsplan og postkasse. 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål om udskiftningen 

af vandrør og faldstammer, er du 

velkommen til at kontakte vores rådgiver: 

Jean Hansen 

telefon:  2374 4188 

mail:  jean@fha-c.dk 

Du kan også finde information på 

bispeparken.dk. Dokumenterne ligger 

under punktet ”Nye vandrør og 

faldstammer”.

Information om udskiftning af vandrør og faldstammer 
 

17. august 2020. Vi er i gang og arbejder nu flere steder i 
Bispeparken samtidig. Tidsplanen er ændret lidt, og det gør 
den løbende, så følg med i postkassen. På bagsiden kan du 
læse spørgsmål og svar fra det første informationsmøde, som 
vi holdt i juli. 

Tidsplan 
 
Rønningsvej 1-9  

maj 2020-november 2020 

 

Tagensvej 249-257 

august 2020-januar 2021 

 

Bispeparken 34-42 

august 2020-juli 2021 

 

Bispeparken 17-22 

august 2020-maj 2021 

 

Jacob Lindbergs Vej 1-5 

september 2020-januar 2021 

 

Frederiksborgvej 118-120 

september 2020-februar 2021 

 

Rønningsvej 2-12 

november 2020-april 2021 

 

Jacob Lindbergs Vej 2-10 

marts 2021-oktober 2021 

 

Tagensvej 243-247 

januar 2021-april 2021 

 

mailto:jean@fha-c.dk


 

Informationsmøde – asbest, larm, køkken og madbilletter 
Larmer det, hvor farligt er asbest, hvad med mit køkken, og hvordan får jeg madbilletter? Det var nogle af 

spørgsmålene til det første informationsmøde den 27. juli 2020. Læs spørgsmål og svar fra mødet her 

 

Spørgsmål: Hvor er der asbest?  

Svar: Faldstammerne er lavet af eternit, som indeholder asbest. Det bliver der frigivet en lille smule af, når 

faldstammerne bliver fjernet. Derudover er der asbest i vandrørenes gennemføringer i gulvet, og der kan 

være asbest bag væg- og gulvfliser og under linoleum på gulvet. Dansk MiljøAnalyse har undersøgt, hvor 

der er asbest, og de har beskrevet, hvordan arbejdet skal udføres, så der ikke spredes asbest til boligen.  

 

Spørgsmål: Skal jeg være bekymret for asbest?  

Svar: Nej. Det er specialuddannede håndværkere, der udfører asbestarbejdet, som 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 boligen. Ventilatoren har et specielt filter, så der ikke 

blæser asbest ud i det fri. 

 

Spørgsmål: Larmer det meget? 

Svar: Ventilatoren i miljøslusen larmer en del. Men det larmer mest, når der skal bores eller hugges hul i 

betonen. Det gør vi i den første uge i køkkenet og den første uge i badeværelset. Derefter larmer det ikke 

så meget. 

 

Spørgsmål: Bliver køkkenskabene fjernet?  

Svar: Nej, og det gør bordpladen heller ikke. Men i de skabe, hvor der er rør, bliver hylder og bund fjernet, 

så man kan skifte rørene. Skabene bliver repareret, når rørene er skiftet. Når vi gennemgår din bolig, får du 

at vide præcis, hvordan det bliver hos dig, så det er en god ide, at du er med ved gennemgangen.  

 

Spørgsmål: Hvordan fungerer det med madordningen?  

Svar: Madordningen administreres af afdelingsbestyrelsen, og ordningen er vedtaget på et afdelingsmøde. 

Du får en kupon i din postkasse, som du skal aflevere i bestyrelsens postkasse på Frederiksborgvej 118a 

indenfor tidsfristen. Du kan så få gratis aftensmad de første 3-5 dage, hvor der arbejdes i dit køkken. Lige 

nu får du spisebilletter til en værdi af 50 kr. pr. person, som kan bruges her: 

• Måltid, Bispebjerg Torv 2 

• Thaikøkken, Tuborgvej 266D 

• La Spezia Pizzaria, Tuborgvej 266A 

Vi tager forbehold for åbningstider og ferielukning. Når vi på et tidspunkt starter fællesspisning igen, bliver 

spisebilletterne ændret til fællesspisning i Beboerhuset. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Buus Christensen 

projektleder i fsb 


