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Betondækket over garageanlægget skal renoveres. Renoveringen forventes at starte op i foråret 2021 
og fortsætte helt til foråret 2022. I vil blive nærmere orienteret omkring udførelsesperioden, når den 
er fastlagt. 
 
Undertegnede rådgivende ingeniør- og arkitektfirma Peter Jahn & Partnere A/S fungerer som jeres 
byggetekniske rådgiver på dette projekt.  
 
For at håndværkerne kan give tilbud på udførelse af disse arbejder, skal der udarbejdes et projektma-
teriale bestående af beskrivelse og tegninger. For at kunne udarbejde et sådant projekt har vi behov 
for at registrere den nuværende stand af betondækket. Dette kræver, at garagerne ryddes delvist, 
imens registreringen udføres.   
 
Registreringen foretages af Malou Boeck-Iversen og Niels Christiansen fra Peter Jahn & Partnere A/S. 
 
Registreringen fokuserer på standen af betondækket (loftet i garagerne), hvilket skal registreres inde-
fra samtlige garager. I den forbindelse bedes du være opmærksom på følgende: 
 

• Biler skal være væk under alle 3 registreringsperioder.  
Biler kan dog godt køres tilbage i garager imellem de 3 de registreringsperioder. 

• Løse effekter m.v. i garagerne skal flyttes op mod endevæggen.  
Effekter bedes maks. fylde 1 meter ud fra endevæg og stables i en højde, så der min. er 1 me-
ters frihøjde op til loftet (se billede herunder). 

• Hvis der er monteret loftplader op imod loftet, bedes du venligst demontere disse midlertidigt 
under registreringen. 
 

 
 
 
 
 

Min. 1 meters frihøjde til loft 

Maks. 1 meter ud fra endevæg 

Loftplader i garager bedes 
fjernet inden registreringen 

Effekter flyttes op mod endevæg 
Endevæg 
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Registreringen vil finde sted: 
 

Tirsdag d. 8. december 2020, kl. 9.00-15.00 
Onsdag d. 9. december 2020, kl. 9.00-15.00 
Torsdag d. 10. december 2020, kl. 9.00-15.00  

 
Du bedes efterlade din garage ulåst under registreringsperioden.  
 
Du vil i god tid inden opstart af renovering af betondækket i gården/over garageanlægget i jeres ejen-
dom modtage nærmere information om, hvad der praktisk kommer til at ske, og hvad du bedes gøre i 
forbindelse med arbejdet samt en tidsplan for udførelsen. 
 
Såfremt du har spørgsmål til denne beboermeddelelse, er du velkommen til at kontakte undertegnede 
ingeniør- og arkitektfirma, der som nævnt forestår byggesagen på ejerforeningens vegne, på tlf. 35 43 
10 10, eller på e-mail til: nc@pjp.dk. 
 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Peter Jahn & Partnere A/S 
Niels Bergmann Christiansen 
Den 20. november 2020 

 


