
13. juni 2017 

Information angående vinduesudskiftning 

Kære beboer 

Nedenfor er lidt information i forbindelse med vores vinduesprojekt, som forløber over de næste måneder. 

 Husk at aflevere din nøgle, tydeligt markeret med din adresse, i Gunnars postkasse på Bogholder Allé 66, 1. 

tv., hvis du ikke selv er hjemme til at lukke håndværkerne ind. 
 

 PNP-Byg varsler dig skriftligt via en seddel i din postkasse 3 dage før de kommer og udskifter vinduerne i din 

lejlighed.  
 

 Kan håndværkerne ikke komme ind i din lejlighed den dag, du er blevet varslet, vil det medføre en udgift for 

dig. 
 

 Det er vigtigt, at der er ryddet 1½ meter foran alle vinduerne, så håndværkerne kan komme til. Dette gælder 

også altanerne. Hvis der ikke er ryddet 1½ meter foran vinduerne, og håndværkerne derved forsinkes, vil det 

medføre en udgift for dig. 
 

 Hvis du ikke selv kan flytte dine ting/møbler mv. kan bestyrelsen arrangere hjælp fra TipTop (vores 

viceværtservise). Ønsker du hjælp, skal du senest 3 dage før vinduesudskiftningen aflevere en skriftlig 

anmodning i postkassen Bogholder Allé 66, 1. tv. Udgiften til TipTop skal du dog selv betale. 
 

 Alle særønsker, f.eks. PN-sikringsbeslag, nye vinduesplader (det som de fleste ikke-håndværkere vil kalde 

vindueskarme), kattelemme mv. betales af andelshaveren selv. 
 

 Ønsker du nye vinduesplader skal de bestilles i god tid (snarest muligt) inden håndværkerne kommer. Dette 

gøres ved henvendelse til Jørgen Fog Hansen (byggesagkyndig) hos vores administrator på e-mail 

”jfh@ngadvokat.dk”. 
 

 Du kan bestille PN-sikringsbeslag til vinduerne (se billede nedenfor) ved at skrive dem på mangellisten, der vil 

blive uddelt, når håndværkerne er færdige i din lejlighed. 
 

 
 

 Ombygninger af vinduer/døre (f.eks. kattelemme) skal føres tilbage til standard (rude hele vejen ned) på 

andelshavers regning ved fraflytning. 
 

 Hvis der er placeret en radiator under et vindue, bliver der ikke isoleret under vinduet. 
 

 Isoleringspladerne på brystningen har ikke samme bæreevne som muren. Du kan derfor ikke forvente, at 

ting, der bliver hængt op på dem, vil blive hængende. 
 

 Projektet afleveres malerklar omkring vinduerne, dvs. du skal forvente, at der er både spartel og slibearbejde 

omkring vinduerne. Brystningsisoleringen afleveres spartlet. 
 

 Alle henvendelser vedr. gener, problemstillinger, mm. skal ske til Jørgen Fog Hansen (byggesagkyndig) hos 

vores administrator på e-mail ”jfh@ngadvokat.dk”. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


