Advokat Claus Clausen
Nørregade 7 A, 2. tv.
1165 København K

289J.nr. 0289-000-75
København, den 10. december 2020

VARSEL
Renovering af el-installationer
Herved varsles renovation af el-installationer i dit lejemål.
Arbejderne påbegyndes den 25. januar 2021.
Det forventes, at der skal bruges 2-2½ dag i hvert lejemål.
Ca. 14 dage før arbejdets påbegyndelse du modtaget nærmere angivelse af tidshorisont.
Mens der arbejdes i din bolig, skal håndværkerne have adgang.
Nøgler skal afleveres i kuvert med tydelig angivelse af bolignr.
i
postkassen ved varmecentralen.
Når arbejdet er udført lægger håndværkeren nøglen i din postkasse eller i din entre, hvis
der er smæklås.
Håndværkerne starter i stuen med lejligheden tv. og arbejder sig opad. Arbejdet starter
mandag den 25. januar 2021 og renoveringen forventes at ske nedenstående uger mandag
til fredag kl. 7:00 til 16:00:
14A – uge 4 (mandag, den 25.1.2021) til uge 10 (fredag den 12.3.2021)
14B – uge 11 (mandag, den 15.3.2021 til uge 16 (fredag den 23. april 2021)
16A – uge 17 (mandag, den 26.4.2021 til uge 22 (fredag, den 4. juni 2021)
16B – uge 23 (mandag, den 7. juni 2021 til uge 27 (fredag, den 9. juli 2021)

Hvis du ikke ønsker at aflevere en ekstranøgle, kan du i stedet vælge at være hjemme de dage,
hvor arbejderne står på, så du selv kan lukke håndværkerne ind.
Det er imidlertid alene dit ansvar, at håndværkerne får adgang til din bolig, når det er nødvendigt for arbejdets udførelse.
Sørger du ikke for, at håndværkerne kan få adgang til din bolig, har Ejendomsadministrationen
ret til at ophæve dit lejemål i henhold til Lov om leje af almene boliger § 90, stk. 1 nr. 3.
CVR-nr. 44 61 84 19

T: 33 32 83 66

E: post@8366.dk

Dette gælder såvel, hvis du ikke åbner døren, når håndværkerne kommer, som hvis du i øvrigt
forhindrer håndværkerne i at få adgang til din bolig.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Advokat Pia Sys Michaelsen på e-mail:
pm@domibus.dk.

Med venlig hilsen
Ejendomsadministrationen

Nærværende er omdelt i postkasser.
Samt ophængt i opgange
Samt tilgængelig på hjemmesiden

