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AB HAABET
BEBOERORIENTERING NR. 3 VEDRØRENDE
ISTANDSÆTTELSE AF HOVEDTRAPPER
TIL BEBOERE I VED LINDEN 7 OG 5 SAMT VED AMAGERPORT 3 OG 1

For at imødekomme henvendelser fra beboere i de opgange, der lige nu er berørt af afspærring i
forbindelse med støbning af terrazzo i indgangsreposen, har vi lavet et par ændringer, som gør passage på hovedtrappen mulig i perioder mens arbejdet pågår.
Der bliver opsat plastafspærring mellem stuerepos og indgangsrepos med en lynlåsdør i. Plastafspærringen bliver opsat for at have mulighed for en sikker afspærring og for at beskytte beboere og trappens nymalede overflader mod støv, når terrazzoen slibes.
Når indgangsreposen godt må passeres, vil terrazzofolkene åbne døren i plastafspærringen.
Når indgangsreposen ikke må passeres, pga. nylagte stiftmosaikker, nystøbt terrazzo, slibning af terrazzo m.v. vil døren være lukket og al passage er forbudt.
Når døren er lukket og passage ikke er mulig, vil der blive hængt varslingssedler op på alle reposer på
hovedtrappen, på opslagstavlen på køkkentrappen og på ydersiden af gadedøren.
På den måde vil perioden, hvor hovedtrappen er helt afspærret, blive minimeret til kun at være få
enkeltstående dage i perioden.
Ved du allerede nu, at der er dage, hvor du er nødt til at benytte hovedtrappen pga. flytning elle besøg fra hjemmepleje eller tilsvarende ufravigelige omstændigheder, er du velkommen til at kontakte
mig, så vi kan forsøge at få dine behov tilpasset byggeriet.
Jeg kan kontaktes på tlf. 35 43 10 10 eller e-mail til ks@pjp.dk.
Husk også at projektet kan følges på foreningens hjemmeside www.abhaabet.dk

Med venlig hilsen
Peter Jahn & Partnere A/S
Katrine Strodtmann
Den 18. april 2017
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