
 

 
 
 

22/2 2021 

 
Kære beboer i Rebslagerporten 44, 46, 48A, 48B, 50A, 50B, 52A, 52B, 54, 
56A, 56B, 58, 60A, 60B, 80A, 80B, 82 
 
Som KAB tidligere har orienteret dig om, skal vi snart i gang med at udskifte radiatorer i din lejlighed.  
 
For at gøre det nemt og overskueligt, har vi her listet de vigtigste datoer for dig: 
 
 
 

Lås 
 
 

 

Montering af elektronisk lås: 

Den 2/3-2021 (8-16) 
 

Hvis du ikke kan være hjemme, så kan du 
lægge en nøgle i ejendomskontorets 

postkasse (Pottemagerporten 43) Senest  
den 1/3-2021.  

Benyt vedlagte nøglekuvert – HUSK at skrive 
adresse på kuverten 

 
For-registrering 
 
 

 

 
Her tager vi nogle billeder af dine nuværende 
installationer. Vi besøger dig: 
 

8/3 2021 mellem kl. 8 og 16 
 

OBS! Vi beder dig fjerne evt. papirer der kan 
indeholde personlige oplysninger – f.eks. på 
køleskab, opslagstavle, mm. 

 
Renovering begynder 
 
 
 
 
 

 
 
Vi begynder arbejdet i din lejlighed: 
 

15/3 2021 kl. 8.00 

  
 

 
 
 

Du finder en masse praktiske  
informationer på bagsiden! 

  



 

Hvad skal der laves? 
 

• Først afdækker vi dit gulv med filt, så vi ikke ridser det 

• Så sætter vi varmeovne op, så du ikke fryser 

• Så afmonterer vi dine gamle radiatorer og rør 

• Så flytter vi dine stikkontakter 

• Så afmonterer vi dine fodpaneler ved radiatorer og dør 

• Så hæver vi din radiator i badeværelset, hvis nødvendigt 

• Reparerer dine fliser på gulv og væg i badeværelset 

• Sætter propper i gulvet, hvor de gamle rør har været 

• Monterer nye radiatorer og paneler til rør 

• ...og rydder op og gør rent efter os. 
 
Hvornår går det løs? 
Vi begynder i din lejlighed den 15/3 2021. Arbejdet i din bolig tager 5-8 arbejdsdage. 
 
Hvornår er vi i din lejlighed? 
Hverdage fra 8.00 til 16.00. Vi er der måske ikke hver dag, men du skal nok regne med, at det bliver en del renderi af 
vores håndværkere. 
 
Låser I min hoveddør? 
Ja, vi skal nok passe godt på. Vi monterer en elektronisk lås på din dør, så håndværkerne kan låse sig ind ved hjælp af 
en ”App” på deres telefon. Det er smart, fordi vi slipper for nøglebokse og ikke risikerer at smide dine nøgler væk. 
 
Hvornår skal I kunne komme ind? 
Vi har en stram tidsplan, så det er meget vigtigt, at vi kan komme ind hos dig i hele den periode, arbejdet er i gang. 
 
Hvad skal jeg gøre, inden I kommer? 
Vi vil bede dig om at: 
 

• Rykke møbler o.lign ud fra vægge, hvor der er radiatorer. Der skal være 
min. 1 meter ud fra radiator og hele fladen fra radiator til væg. Der skal 
være plads til paneler langs gulvet og i hjørner 

• Rydde et gangareal hele vejen til alle radiatorer 

• Rydde din entré helt 
 

Kan jeg være i lejligheden, mens I arbejder? 
Ja, det kan du godt, men du skal nok desværre regne med, at der bliver en del larm og støj – og håndværkerne fylder 
også en del.  
 
Hvad med varme, mens I arbejder? 
Der bliver opstillet interimsvarme – dvs. elektriske varmeovne, som vil blive aflæst ved opsætning og ved afhentning. 
 
Støver det? 
Ja, desværre. Det gør det, når man arbejder med fliser, gulve osv. Vi forsøger selvfølgelig at begrænse støveriet mest 
muligt. 
 
Hvad med min hund/kat/fugl? 
De vil nok blive glade for at være længst væk fra de rum, hvor vi arbejder. Du må meget gerne sætte en seddel til 
håndværkerne på døren, så vi ved, at du har dyr! 
 
 
Vi glæder os til at komme i gang, og vi lover at gøre vores yderste for, at det bliver så lidt træls for dig som 
overhovedet muligt med alt det byggerod! 
 
Mange hilsner 
 
Christoffersen & Knudsen 


