
BIlaG 7

EkSEmPEl PÅ INfORmaTION TIl BEBOERE

Til Beboerne i Brøndby Nord 82-lejlighederne 3 - sal 1-15 

Information Vedr. Arbejdsprocessen ved VVS arbejde 

Der vil i en 5 ugers periode være løbende aktiviteter i jeres lejlighed, i forbindelse med udskiftning af 
faldstammer samt brugsvandsinstilationer. Dette vil medfører at badet i en 14 dages periode ikke kan 
benyttes. 
Toilet og køkken vask vil kunne benyttes i tidsrummet 15:00 – 07:00  
Der er opstillet toilet og badevogn på P-pladsen ved højhuset, til benyttelse i perioden.(Man skal selv 
medbringe papir mm.) I vil modtage en nøgle til bade/Wc vognen ved opstart. 

Aktiviteter vil være: 

BADEVÆRELSE(kan ikke bruges i ca 14 dage) 
 Hulboring til nyt afløb i bad – Bad må ikke benyttes i den periode.
 Fugning omkring ny rist i badeværelset – Bad må bruges den efterfølgende dag
 Demontering af blandingsbatteri
 Reparationer efter udskiftning af installationer

TOILET(kan ikke bruges i dagtimerne mellem 7:00 og 15:00 ca 14 dage)
 De og genmontering af blandingsbatteri samt toilet
 Hulboring til ny faldstamme i toilet
 Opsætning af ny toilet samt blandingsbatteri – Toilet må først bruges når vandet er tilsluttet
 Reparationer efter udskiftning af instalationer

KØKKEN
 Registrering af køkkenskabe, samt evt. vaske/opvaskemaskine
 køkken ryddes som varslet

Køkkenbord omkring håndvask SKAL være helt ryddet frem til arbejdets ophør i køkken
 Hulboring til nyt afløb.
 Udskiftning af vandrør til koldt og varmt vand
 Reparationer efter udskiftning af instalationer

ANDRE AKTIVITETER
 Montering af nøgleboks på jeres dør

VIGTIGT 
 Toilet og bad skal være ryddet inden varslet dato(møbler, inventar, bruseforhæng løse

genstande mm.)
 I gangarealet bedes løse tæpper samt store møbler/inventar være ryddet af vejen

Evt. spørgsmål kan rettes til byggeledelsen på byggepladskontoret (Ud for Brøndby Nord vej, blok 5, opgang 133) 

Personlig henvendelse: 
ml. kl. 7.30 - 10.30 

Telefonisk henvendelse: 
Tlf.: 36 83 26 30 
Hverdage ml. 13.30 og 14.30 – dog ikke fredag 

Med venlig hilsen 
Byggeledelsen 
Enemærke & Petersen a/s 
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