
 

 

Beboerkontor, skurby og pavilloner 
De håndværkere, der skal skifte rør og faldstammer, er fra entreprenørfirmaet 

Finn L. & Davidsen. De har sat en skurby op, hvor de har plads til håndværkerne 

og til et beboerkontor. Det ligger mellem Bispeparken 21 og 24. 

Nogle beboere kan ikke være i deres bolig i nogle dage i dagtimerne, når vi 

fjerner rør på badeværelset. Hvis det gælder dig, kan du låne en pavillon, og det 

får du særlig information om. Pavillonerne er sat op på den store græsplæne ud 

for Bispeparken 34. 

 

Corona – vi følger udviklingen  
Når vi skifter rørene, følger vi myndighedernes anvisninger om afstand og hygiejne. Inden arbejdet starter 

hos dig, får du information om, hvilke forholdsregler vi følger, og hvad du skal gøre for undgå smitte med 

coronavirus. 

 

Du får varslinger, breve og invitationer 
I løbet af byggesagen får du flere informationer i postkassen. Du får minimum:  

• Varsling med information om, hvornår der bliver arbejdet hos dig. Den får du mindst 3 måneder før. 

• Invitation til informationsmøde. Den får du mindst seks uger før, og mødet bliver holdt nogle uger før. 

• Folder og nyhedsbreve med praktiske oplysninger.  

 

Rør i kælder skal også skiftes 
Inden arbejdet begynder i boligerne, skal vi montere nye rør i kælderen. Vi skal have adgang til nogle af 

kælderrummene, som også skal ryddes. Hvis vi skal ind i dit kælderrum, får du en varsling 3 måneder før. 

Senere får du information om, hvordan du skal rydde dit kælderrum. 

 

 

Nu går vi i gang med vandrør og faldstammer 
 

2. juni 2020. Du får skiftet vandrør og faldstammer i løbet af 
de næste to år, for de gamle er ved at være slidt op. Vi er nu 
startet nu i Rønningsvej 1-9 og arbejder os videre derfra. Vi 
skriver, når vi skal ind hos dig, så hold øje med postkassen. 
Du kan se den foreløbige tidsplan på næste side. 



 

Er du erhvervslejer? 
Vi skal arbejde i erhvervslejemålene samtidig med de boliger, der ligger oven på. Senest 5 måneder før vi 

skal ind i dit lejemål, inviterer vi dig til et møde, hvor vi kan aftale, hvordan arbejdet skal foregå hos dig, og 

hvilke faciliteter der er brug for, mens arbejdet er i gang. 

 

Foreløbig tidsplan, 

husk at den ændrer sig 
Vi skal arbejde i din bolig i 6 - 9 

uger i alt. I den foreløbige tidsplan 

kan du se, i hvilken periode vi 

forventer at arbejde hos dig.  

De opgange der ikke står her, 

bliver renoveret fra august 2021 til 

juni 2022. 

Vi skal ind i 785 lejligheder, og det 

kan rykke en del ved tidsplanen. 

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. Her kan du finde 

de nyhedsbreve, der tidligere er 

omdelt. Dokumenterne ligger 

under punktet ”Nye vandrør og 

faldstammer”. 

 

Det er ikke sjovt at have håndværkere i sit hjem. Så det bliver nogle hårde uger at komme igennem. Jeg 

håber, at I vil blive glade for resultatet, som I især vil kunne mærke, som mere tryk på vandet og stabilt 

varmt vand. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Buus Christensen 

byggeprojektleder i fsb 

 

Rønningsvej 1-9  

maj 2020-november 2020 

 

Tagensvej 249-257 

august 2020-februar 2021 

 

Bispeparken 34-42 

august 2020-juli 2021 

 

Bispeparken 17-22 

august 2020-maj 2021 

 

Jacob Lindbergs Vej 1-5 

oktober 2020-marts 2021 

 

Frederiksborgvej 118-120 

oktober 2020-marts 2021 

 

Rønningsvej 2-12 

januar 2021-juni 2021 

 

Jacob Lindbergs Vej 2-10 

marts 2021-oktober 2021 

 

Tagensvej 243-247 

juni 2021-oktober 2021 

 

Tagensvej 235-241 

juli 2021-oktober 2021 

 


