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Til beboerne i Bymuren 94. 

 Hvidovre, den 1/3-2022  

Vi varsler hermed at vi i jeres opgang, som et led i varmeprojektet, vil foretage indledende prøve-
boringer. 

Arbejdet udføres med hjælp fra eksternt firma, med tilsyn af Christoffersen & Knudsen. 

 

Arbejdet vil starte den 28. marts 2022 fra kl. 8.00 og I vil blive varslet 14 dage inden – dvs. den 14. 
marts 2022 og yderligere en 3-dages varsling den 23. marts 2022. 

 

OBS – nøgler bedes afleveret SENEST den 23. marts 2022 til ejendomskontoret – dette skriver vi 
på 14-dages varslingen. 

 

Inden vi kommer, vil vi bede dig om følgende: 

 

• 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.    

• Hvis du har kabler/ledninger langs facaden og evt. antennekabel eller lignende, som 
føres gennem facaden udefra, bedes disse demonteret inden renoveringen starter.  

• HVIS – du har væg‐til‐væg‐ tæpper eller vinyl bedes dette løsnet fra vægge så gulvet 
kan fritlægges.  

• Rydde et gangareal hele vejen til alle radiatorer  
 

Når vi kommer, går følgende i gang: 

 

1. Vi dækker af 
2. Vi borer huller mellem etagerne 
3. Så kommer rådgiver og entreprenør på gennemgang 
4. Så lukker vi hullerne med isolering, så der ikke kan komme støj og røg imellem boligerne 
5. Så fjerner vi afdækningen igen. 

 

HVIS vi er nødt til at demontere eksisterende radiatorer pga. pladsmangel til boregrejet, vil vi selv-
følgelig sørge for el-radiatorer til jer. 

Denne manøvrer udføres for at tage hensyn til jer beboere, så I ikke bliver forstyrret i påsken. Ef-
terfølgende vil I få en ny 14-dages og 3-dages varsling for endelig opstart af renoveringen. 

 

Håber I tager pænt imod os, vi ser frem til at komme i gang. 

 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret. 


