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Renovering af betondæk i gården igangsættes primo juni 2021. Arbejdet er planlagt til udførelse i pe-
rioden juni 2021 til april 2022.  
 
Arbejdet forestås af undertegnede ingeniør- og arkitektfirma på vegne af Andelsboligforeningen  
Haabet. 
 
Denne meddelelse gennemgår i korte træk arbejdets forløb, og de forhold du som beboer i ejendom-
men kommer til at opleve eller bør være opmærksom på.  
 
Bemærk at denne meddelelse udelukkende gennemgår forløbet angående betonrenovering. Du vil 
på et senere tidspunkt modtage orientering omkring efterfølgende grønne gårdprojekt.   
 
HVAD SKAL DER SKE I GÅRDEN? 

 
Arbejdet omfatter en total rydning af gården, fjernelse af belægninger og renovering af armerings-
skader på betondækkets overside.    
 
Langs facaderne erstattes betondækket med nyt armeret dæk, og der udføres ny afvanding fra gård-
arealet tilsvarende som i dag.  
 
Betondækket over p-kælder vandtætnes med membran, og der udlægges ny belægning som støbeas-
falt.  
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Eksisterende kældertrapper i gården renoveres og skader på murede vægge og sokler udbedres. 
 
Asfaltbelægninger uden for kælderområder fjernes, og der udlægges ny asfaltbelægning. De gamle 
brønddæksler og riste udskiftes. 
 
HVAD SKAL DER SKE I P-KÆLDER? 

 
Arbejdet omfatter en total rydning af p-kælderen for renovering af armeringsskader på underside af 
betondæk.  
 
Eksisterende vægge og lofter afrenses, og der udføres reparationer på beskadiget beton og murværk.  
 
Ny afvanding fra gården føres i p-kælderen og tilsluttes eksisterende brønde som linjedræn. Der ud-
føres også linjedræn ved nedkørsel til p-kælderen.  
 
HVAD BETYDER DET FOR DIG?  

 
Gården og p-kælder skal ryddes helt for biler, egne effekter, cykler, barnevogne m.m. inden bygge-
start.  
 
Miljøsanering, nedrivning og betonarbejder er farligt arbejde, og gården og p-kælderen vil derfor 
blive afspærret i hele byggeperioden. Der vil kun være adgang for håndværkerne i denne periode, 
men flugtveje fra bitrapper vil blive sikret og friholdt dagligt ved fyraften. 
 
STØJ, STØV OG VIBRATIONER 

 
Du vil opleve, at stort set alle arbejder er støjende, da gården er ”indelukket”, og støjen forstærkes 
og forplanter sig igennem betonkonstruktionen, også når der anvendes små værktøjer og små køre-
tøjer. Vi vil, i samarbejde med entreprenøren, forsøge at planlægge arbejdet, således at der så vidt 
muligt anvendes metoder, der kan minimere støjen mest muligt.  
 
Støvende arbejder vil forekomme i perioder, men under nedrivning og fræsning af eksisterende be-
lægninger i gården vil du opleve meget støvende arbejder. I sådanne tilfælde vil entreprenøren varsle 
med informationer på opgangsdøre. Entreprenøren vil også blive pålagt at minimere støvgener ved 
f.eks. vanding. 
 
Du vil formentlig ikke opleve vibrationer i forbindelse med hverken nedrivning eller betonarbejder, 
da vi ikke udfører ”´huggearbejde”, men anvender skæreværktøj.  
 
HVAD SKAL DER SKE INDTIL OPSTART? 

 
I perioden april og maj 2021 vil vi indhente priser fra entreprenører, gennemgå de indkomne tilbud 
og indstille en entreprenør til foreningens godkendelse. Når der foreligger en kontrakt med den vin-
dende entreprenør, vil du blive varslet for endelig opstartsdato. 
 
GENERELT 

 
Vi håber, at du kan bære over med støvende og støjende arbejder i perioden.  
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Hvis du er hjemme i dagtimerne, anbefaler vi, at du så vidt muligt holder gårdvinduerne lukket i dag-
timerne kl. 7-16 for at begrænse støj- og støvgener. Hvis du er på arbejde, så husk at lukke gårdvin-
duerne inden du går, så du ikke skal døje med støv i lejligheden. 
 
Afspærring til bagdøre i gården fjernes dagligt ved fyraften af hensyn til flugtveje. Du kan hjælpe med 
at undgå uheld og ulykker ved at holde øje med, at børn og unge ikke opholder sig i gårdarealet efter 
fyraften eller i weekenderne. 
 
Vi ser frem til et rigtigt godt samarbejde.  
 
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, enten nu til denne meddelelse, eller senere under arbej-
dets gennemførelse, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 35 43 10 10, eller sende en e-mail til 
en@pjp.dk. 
 
 
BEHANDLING AF PERSONDATA UNDER BYGGESAGEN (GDPR) 
 
Grundet EU-lovgivning er vi forpligtet til at oplyse alle, som vi har persondata på, om vores politik for 
dette, herunder også vores it-sikkerhedspolitik (GDPR). Som beboer kan du læse både om vores eks-
terne persondatapolitik og it-sikkerhedspolitik på vores hjemmeside www.pjp.dk under ”Om PJP”. 
Hvis du selv skriver en mail eller lignende direkte til os, eller hvis vi modtager dine persondata via be-
styrelsen eller andre i eller omkring foreningen, er dette relevant for dig. 
 
 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Peter Jahn & Partnere A/S 
Ekrem Nielsen 
Den 26. april 2021 
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