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INFORMATION OM UDSKIFTNING AF 
VINDUER I DIN BOLIG 
 

 

 

I denne folder har vi samlet infor-

mation om det kommende vindu-

esprojekt. Ikke mindst, hvad du 

skal gøre, før arbejdet går i gang.

Informationen i denne folder er ge-

nerel og gælder for alle boliger i af-

delingen.  

 

Entreprenøren vil fremover sørge for 

at varsle dig 14 dage før vinduer 

skal udskiftes i din bolig og igen 3 

dage før vinduer skal udskiftes.  

 

Sørg for at tømme din postkasse 

jævnligt, så du ikke går glip af vigtig 

information. 

 

  

BEBOERINFO 
AFDELING 9 

 

 

 

 

 

 

 

Nye lydvinduer vil skabe bedre komfort og dæmpe støjgener fra trafikken. 

Her er vist eksempel på nyt vindue som er monteret i afd. 9. 



HVAD SKAL DER LAVES? 
 

 

 

Vinduer og udvalgte døre i afde-

ling 9 skal skiftes, herunder: 

- Vinduer mod lejligheder 

- Vinduer i trappeopgange 

- Butiksvinduer 

- Altandøre 

- Bagtrappedøre 

- Kælderdøre  

 

Skader på facader repareres i den 

forbindelse. 

 

Karnappen mod Vesterfælledvej 

skal renoveres. Mere information 

sendes til relevante beboere i den 

forbindelse. 

 

På baggrund af ovenstående skal 

håndværkerne have adgang til din 

lejlighed og alle værelser, køkken 

og badeværelse. 

 

Arbejdet udføres som udgangs-

punkt fra platforme. Stillads an-

vendes i begrænset omfang. 

 

 
 

 

HVOR LANG TID TAGER 
DET I HVER LEJLIGHED? 
 

 

Selve udskiftningen af vinduer ud-

føres fra en arbejdsplatform uden-

for lejligheden.  

 

Udskiftningen forventes afsluttet 

på 1-2 arbejdsdage pr. side (gård 

/ gade). Det betyder, at entrepre-

nøren ikke skifter på begge sider 

af boligen samme dag. 

 

I vil opleve at få flere varslinger på 

samme side, da arbejdsplatfor-

mens længde begrænser, hvor 

mange vinduer der kan skiftes ad 

gangen. 

 

Der vil løbende efter vinduesud-

skiftningen foregå udvendige mu-

rer- og fugearbejder omkring vin-

duerne. 

 

ARBEJDSTIDER 

Håndværkerne arbejder mandag 

til fredag i tidsrummet fra kl. 07.00 

– 16.00. Der kan være situationer, 

hvor det er nødvendigt at arbejde 

uden for dette tidsrum. Dette vil 

blive varslet særskilt i opgangene. 

 

 

GENER VED ARBEJDET 
 

 

 

Der vil i byggeperioden kunne op-

leves støjende og støvende ar-

bejde. Dette gælder både for vin-

duesudskiftningen og reparationer 

af facaderne. 

 

Hvis du arbejder hjemme pga. Co-

rona-situationen eller lignende og 

ikke ønsker at blive forstyrret af 

håndværkere og støj, kan det 

være en god ide, at planlægge dit 

arbejde et andet sted og sørge for 

at få afleveret en nøgle så hånd-

værkerne kan få adgang. 

 

Da vinduer ikke skiftes samme 

dag mod gade og gård vil der som 

udgangspunkt være rum i din lej-

lighed, hvor du kan opholde dig 

under vinduesudskiftningen. 

 

Støv kan desværre ikke undgås, 

men entreprenøren vil sørge for 

afdækning af arbejdsområdet for 

at begrænse støv mest muligt.   
  

HVAD SKAL 
DER SKE? 



ETABLERING AF BYGGEPLADS 
Byggepladsen etableres i starten af uge 18 (fra d. 3. maj 2021). Skurvogne og materialecontainere vil blive placeret 

ud for Ejderstedgade nr. 22. 

I løbet af uge 18 vil den første leverance af vinduer blive leveret. Denne leverance opmagasineres i gården. 

 
HVORNÅR SKIFTER I 
VINDUER I MIN LEJLIGHED? 
Projektet starter op på hjørnet af Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej. Herefter fortsætter arbejdet mod Ejdersted-

gade, Alsgade og afslutningsvis Vesterfælledvej. Se illustration nedenfor. 
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 VESTERFÆLLEDVEJ  
 
På nedenstående tidsplan kan du aflæse i hvilken periode vi forventer, at vinduer vil blive udskiftet i din lejlighed. 
Tidsplanen er udspecificeret pr. opgang og giver en indikation af, i hvilken periode vinduerne forventes udskiftet. 
Som beskrevet på side 2 forventes selve vinduesudskiftningen at tage 1-2 arbejdsdage pr. side (gade/gård). 
 
Tidsplanen er også vedlagt, som bilag til dette dokument i fuld størrelse. 
 
  

 
 

 

 

 

  

HVORNÅR? 

Start 

Slut 



HVAD SKAL DU GØRE, 
INDEN ARBEJDET GÅR 
I GANG? 

 

Du skal fjerne alle effekter foran 
vinduer i alle rum så der er klar, til 
at håndværkerne kan arbejde i din 
bolig. 
 
Har du altan skal du sørge for at 
rydde altanen for alt opbevaring 
så altanen fremstår helt ryddet. 
Har du udlagt gulv på altanen skal 
du også sørge for at fjerne dette 
inden håndværkerne skal have 
adgang til din bolig.  
 
Vi har nedenfor skrevet, hvad du 
skal gøre. 
 

GENERELT – TO-DO-LISTE 

- Evt. udlevering af nøgle til 
din bolig. 

- Der skal ryddes 1-2 meter 
foran vinduer. Store reoler 
på tilstødende vægge kan 
godt blive stående, men 
det er hensigtsmæssigt, at 
I afdækker med plastik. 
Senge trækkes væk fra 
vinduet og afdækkes. 

- Effekter på vinduesplader 
og i vindueskarm skal fjer-
nes. 

- Gardiner, persienner og 
alt andet som er fastgjort 
til de gamle vinduer skal 
demonteres og nedtages.  

- Støvfølsomme eller værdi-
genstande fjernes helt. 

- Husdyr må ikke befinde 
sig i de rum, som hånd-
værkerne skal ind i.  

 

ALTANER 

Har du altan skal du sørge for føl-
gende: 

- Rydde altanen for alle ef-
fekter, møbler, net, terras-
sevarmere og lignende. 

Altan skal fremstå helt ryd-
det. 

- Fjerne evt. gulvbelægning 
- Har du parabol på din al-

tan skal denne fjernes in-
den håndværkerne skal 
skifte vinduer i din lejlig-
hed. 

- Har du markise på altanen 
anbefaler vi, at du sørger 
for at afdække den. 

 

KØKKEN 

Du skal sørge for at rydde køk-
kenbordspladen foran vinduet.  
 
 

BADEVÆRELSE 

Du skal sørge for at rydde foran 
vinduet. Eventuelle effekter i vin-
dueskarmen skal fjernes.  

 

NØGLE – ADGANG TIL LEJLIG-

HED 

 

Hvis du allerede nu ved, at du ikke 
er hjemme eller er bortrejst i den 
periode, hvor vinduerne skal skif-
tes i din bolig bedes du aflevere 
en nøgle til din bolig. 
 

Nøgler kan afleveres ved: 

 

Ejendomskontoret på hjørnet af 

Ejderstedgade og Ny Carlsberg 

Vej.  

 
Nøgler bedes afleveret i kuvert 
og mærket med ”navn og 
adresse” 
 

Når arbejdet (og mangeludbed-

ring) er afsluttet, kan du hente din 

nøgle igen på ejendomskontoret.

Det er vigtigt, at håndværkerne 

får adgang til din lejlighed.  

 

Manglende adgang medfører øko-

nomiske konsekvenser for projek-

tet og berører dine naboer. Det er 

derfor yderst vigtigt, at du sørger 

for at aflevere en nøgle eller at 

være hjemme på det tidspunkt en-

treprenøren har varslet dig om ud-

skiftning af vinduer.  

 

HOLD VINDUER LUKKET 

Åben ikke dine vinduer når der 

er platform stillet op ude foran 

dine vinduer 

 

Håndværkerne kører op og ned 

med platformen i løbet af dagen. 

Hvis du har dine vinduer åbne risi-

kere du, at platformen ødelægger 

dine vinduesrammer. Hold derfor 

dine vinduer lukket, når der er op-

stillet platform ude foran.  

 

 

CYKLER I GÅRDEN 

I vil i takt med udførelsen blive 

bedt om at fjerne jeres cykler i 

gården. Dette er nødvendigt for at 

entreprenøren kan komme til faca-

derne og opstille platforme.  

Vi håber på, at I alle vil være be-

hjælpelige med at fjerne jeres cyk-

ler midlertidigt til anden lokation, i 

takt med udførelsen af projektet. 

 

HVAD SKAL 
DU GØRE? 



 

INDBOFORSIKRING 
 

 

Har du ikke allerede en indboforsik-

ring, opfordrer vi dig til at tegne den 

nu. Det gør vi fordi, det er vigtigt, at 

du er forsikret, hvis der mod al for-

ventning skulle ske skade på dit 

indbo i forbindelse med renoverin-

gen. Hvis du ingen indboforsikring 

har, risikerer du selv at skulle betale 

for skaden. 

 

 
 

FERIE 
 

 

SOMMERFERIE I UGE 28, 29, 30 

Det er aftalt med entreprenøren, at 

den primære sommerferie afholdes i 

uge 28, 29 og 30. I disse uger kan 

det forventes, at der vil være færre 

håndværkere på byggepladsen og 

der kan derfor være ophold i proces-

sen med udskiftning af vinduer.  

 

PARKERING 
 

I forbindelse med renoveringsarbej-

det vil en del af vores p-pladser i 

kortere perioder blive inddraget til 

byggeplads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPBEVARING AF VINDUER 
 

Vinduerne leveres i etaper i takt 

med udførelsen. Vinduerne vil blive 

opbevaret ved parkeringspladser 

mod gade og i gården i udvalgte 

områder. 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

 

Håndværkerne vil fremover varsle 

dig om udskiftning af vinduer. 

 

Dette vil ske 14 dage før håndvær-

kerne skal have adgang til din lejlig-

hed og igen 3 dage før. 

 

Vi håber, at I alle vil være behjælpe-

lige med at sørge for adgang til 

håndværkerne og følge instrukserne 

på varslingssedlerne.  

SPØRGSMÅL 

 

Du er altid velkommen til at kontakte 

os, hvis du har spørgsmål omkring 

renoveringen. 

 

PROJEKTLEDER 

Simon Haagensen, AAB 

 

Mail: sih@aab.dk  

 

 

 

 

 

VÆRD 
AT VIDE 

 

mailto:sih@aab.dk


OPGANG UGE NR.:
VFV 61, TV. (Ekskl. fransk altan)
NCV 37
ESG 18
ESG 20
ESG 22
ESG 24
ESG 26
ESG 28
ESG 30
ESG 32
ALG 24
VFV 73
VFV 71
VFV 69
VFV 67
VFV 65
VFV 63
VFV 61, TH.
VFV 61, TV. (franske altaner)
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SOMMERFERIE

M
in

dr
e 

ak
tiv

ite
t p

å 
by

gg
ep

la
ds

en
 i 

de
nn

e 
pe

rio
de

AAB AFD. 9 - TIDSPLAN FOR UDSKIFTNING AF VINDUER I LEJLIGHEDER - 2021
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