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Gårdprojektet – så går vi i gang! 
Vi planlæger opstart af projektet mandag d. 15. februar med levering primo juni 2021. Det 
betyder, at der også kommer til at ske ændringer i den daglige drift af gården. Der vil 
selvfølgelig stadig være adgang til de to cykelkældre, bagtrapperne samt de to lejligheder i 
gården. 

Affald 

I næste uge (uge 6) flytter vi alle affaldscontainere ud på garagepladsen i en række langs 
hækken. Fra den 15. februar starter rydningen af gården. Så det er sidste chance for 
oprydning inden juni. 

Skuret 

Storskraldsskuret fjernes. Det vil være aflåst fra næste uge. Hvis du har storskrald eller 
farligt affald skal det afleveres på: 

Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, tlf. 32 68 93 00 

Når byggeperioden er overstået startes en ordning med en container for møbler og hårde 
hvidevarer en gang i kvartalet. Farligt affald genetableres ifølge særlig aftale med 
kommunens affaldshåndtering. Der kommer nærmere information om det senere. 

Garagepladsen 

I byggeperioden bliver der opsat særlige skilte om kørsel på garagepladsen. Der bliver 
indkørsel forbudt for alle andre end dagrenovationen samt garageejere, som selvfølgelig må 
køre til og fra deres garager i byggeperioden. Det sker for at sikre at entreprenøren kan 
arbejde uhindret og vi kan få tømt vores affalds containere. 

Alle foreningens håndværkere og JR Service har fået besked på, at de ikke må stille biler på 
pladsen i perioden. Det er vigtigt, at vi beboere også hjælper med at sikre, at arbejdet kan 
glide uhindret. 

Kloak 
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I forbindelse med reparationen af kloaken vil vi få brug at få adgang til nogle kælderrum. De 
beboere, der bliver berørt af dette vil blive kontaktet direkte, muligvis vil der blive behov for  

 

 

 

midlertidig opbevaring af genstande, der er opbevaret i nogle kælderrum. Dette aftales 
individuelt, når vi ved, hvilke kælderrum der bliver berørt og hvornår.  

Arbejdstider 

Vores entreprenør Anders Mathiesen Anlægsgartner har lov til at arbejde til at arbejde fra 
kl 07.00 til kl 17.00 på hverdage. Vi har aftalt med dem, at mere støjende arbejder så vidt 
muligt først påbegyndes efter kl 08.00 
 

Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 9. februar 2021 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


