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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 opbygning og stand af betondækket. Dette kræver, at vi udfører en 
delvis udskæring og opbygning af betondækket, langs facaden i gården imellem nr. 14 og 16 og i ga-
rage nr. 61. 
 
Prøvenedskæring og opbygning af nyt betondæk udføres i perioden torsdag den 11. februar til fredag 
den 26. februar 2021. 
 
Prøverne udføres af entreprenørfirmaet Christiansen og Essenbæk A/S, som er specialister indenfor 
betonrenovering. 
 
I første uge udføres nedskæring af betondæk og afhugning af kanter, og der vil forekomme en del støj-
gener i arbejdstiden kl. 7-15. Der vil være minimalt støvgener under arbejdets udførelse. 
 
Arbejdet med nedskæring og løft kaldes ”farligt arbejde”, og arbejdsområdet vil være afspærret, også i 
garageanlægget. Adgang er kun tilladt for håndværkerne og rådgiverne. 
 
I efterfølgende uger udføres prøver med armering og støbning af betondæk samt efterreparationer og 
rydning af arbejdsområder. 
 
I gården, langs facade imellem opgang 14-16, skal alt fjernes (cykler, barnevogne, løst inventar m.m.) 
inden torsdag den 11. februar 2021. 
 
Vaskepladsen vil blive afspærret i perioden den 11. - 26. februar 2021. 
 
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: en@pjp.dk. 
 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Peter Jahn & Partnere A/S 
Ekrem Nielsen 
Den 4. februar 2021 

 


