
 

 

 

Ejendomskontoret   

Møllerlodden 7, st. tv. 

Tel 35 81 81 22 eller 38 19 76 85 
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 Træffetid på ejendomskontoret: 
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Tirsdag – fredag: kl. 08:00-11:00 

Træffetid på Frederiksborgvej 118D: 

Mandag kl. 7:30 – 9:00 

 

 

 

Til beboerne i fsb bispeparken 15. juli 2015 

  

 

Varsling - udskiftning af døre, låse og dørtelefoner 
 
Som vi tidligere har informeret om, blev det ved ekstraordinært afdelingsmøde den 9. februar 2015 

vedtaget at udskifte døre, låsesystemer og dørtelefoner i Bispeparken. Alle gadedøre, udvendige 

kælderdøre, entredøre og dørtelefoner udskiftes. Der etableres elektronisk nøglesystem på gadedøre og 

kælderdøre, og der monteres nye låse med almindelig nøgle i de nye entredøre. 

 

Det meste arbejde foregår i opgangen - ved gadedøren og ved din entredør - men der skal også 

monteres en ny svartelefon i din entre, så håndværkerne skal også ind i din lejlighed. 

 

Vi forventer, at arbejdet begynder den 19. oktober 2015 og vil vare til august 2016. Du kan se en 

foreløbig tidsplan på bagsiden af denne varsling. Arbejdet i den enkelte bolig forventes at tage 2-3 dage. 

 

Vi varsler arbejdets start nu, men du får mere information og en folder med flere praktiske oplysninger, 

mindst 6 uger før arbejdet begynder hos dig. Samtidig bliver du inviteret til et informationsmøde, hvor vi 

fortæller mere om de praktiske forhold. 

 

Hvem udfører arbejdet? 

Projektlederne i fsb, Johnni Andersen og Jan Buus Christensen, styrer byggesagen og sørger for den 

nødvendige information. 

Projektet udarbejdes af det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma AI a/s, som også vil være byggeleder 

og styre entreprenøren, når arbejdet skal udføres. 

Projektet sendes nu til fem udvalgte entreprenørfirmaer, og den entreprenør, som giver det billigste 

tilbud, skal udføre arbejdet. 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Johnni Andersen på telefon 

33 76 83 33 eller joa@fsb.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

fsb / drift, byg og jura 

 

Jan Buus Christensen 

projektleder 
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Foreløbig tidsplan 
 

Nedenfor kan du se, hvornår vi forventer, at arbejdet udføres hos dig. 

Datoerne er foreløbige og kan godt ændre sig, men du vil få varslinger, når arbejdet nærmer sig. 

 

 

Blok 1a og 1b 19. oktober 2015 - 27. november 2015 

Tagensvej 249 – 257 

Rønningsvej 1 - 9 

 

Blok 2 26. november 2015 - 29. januar 2016 

Tagensvej 243 – 247 

Rønningsvej 2 – 12 

Jacob Lindbergs Vej 1 - 5 

 

Blok 7 28. januar 2016 - 4. marts 2016 

Jacob Lindbergs Vej 2 - 10 

Bispeparken 17 - 22 

 

Blok 8 2. marts 2016 - 8. april 2016 

Bispeparken 5 - 16 

 

Blok 6 8. april 2016 - 29. april 2016 

Bispeparken 1 - 4 

 

Blok 5 27. april 2016 - 27. maj 2016 

Bispeparken 34 - 40 

 

Blok 3 25. maj 2016 - 30. juni 2016 

Jacob Lindbergs Vej 12 

Bispeparken 23 - 33 

 

Blok 4 28. juni 2016 - 12. august 2016 

Tagensvej 227 – 241 

Tuborgvej 252 - 262 


