
TEKST TIL HJEMMESIDE 

 

Status på renovering af Fælleshuset 

 

Entreprenøren har udarbejdet en arbejdsplan for renoveringen af Fælleshuset. Det betyder følgende for brugen af 

Fælleshuset frem til afslutning af renoveringen i september: 

 

• I perioden fra 7. juni – 27. juni vil der kun blive udført udvendige arbejder og Fælleshuset vil have 

normale åbningstider og der kan afholdes arrangementer.  

 

• I perioden fra 28. juni – 13. august kan der ikke afholdes arrangementer i Fælleshuset.  

 

• Fra d. 14. august er de indvendige arbejder afsluttet og Fælleshuset kan tages i brug i aftentimerne og 

weekender, dog med det forbehold at det udvendigt stadig er en byggeplads med stilladser og evt. 

opgravninger langs lettefacader. Entreprenøren vil søge for at der er sikker indgang til Fælleshuset, men 

huset vil udvendigt ikke være egnet til småbørnsleg m.v. Der vil i dagtimerne på hverdage stadig kunne 

blive udført mindre indvendige arbejder frem til medio september hvor renoveringen afsluttes. 

 

• Vaskeriet vil så vidt muligt have normale åbningstider under byggeriet, men vil i perioder, være lukket i 

dagtimerne. Der vil med undtagelse af enkelte aftener være adgang til vaskeriet i aftentimerne og i 

weekenden i hele perioden. Der vil løbende blive informeret om adgangen til vaskeriet.  

 

Etablering af Byggeplads 

 

Fra den 17. maj 2021 til forventet slutningen af juli 2021 vil der være etableret byggeplads på 

parkeringspladserne foran Tårnvænget 12.  Alle biler skal derfor være flyttet fra parkeringspladsen foran 

Tårnvænget 12 senest kl. 6:00 d. 17. maj 2021.  

 

Herefter flyttes byggepladsen til parkeringspladserne mellem Højsletten 36 – 38, hvor der vil være byggeplads 

fra ca. midten af juli 2021 til slutningen af oktober. Der vil blive opsat skilte på begge parkeringspladser 

omkring hvornår man ikke må parkere der.  

 

Der bliver etableret erstatningsparkeringspladser for beboere og håndværkere på græsarealerne mellem 

Tårnvænget og Højsletten. Der vil i perioden være transport af materialer og derfor en del trafik med tunge 

køretøjer, specielt i starten, når byggepladsen etableres samt når den flyttes.  

 


