
Blokmøde torsdag den 5. oktober 2017 Tjurgården 62-94. 

 

Andreas viste PowerPoint præsentationen, som også ligger på E&P hjemmesiden for Tjur-Tejstgården 

(http://tjurtejst.eogp.dk/). 

Facader ”skrælles” helt ind til de inderste plader og skelet, hvorefter der bygges op ude fra, med dampspær 

og isolering i overensstemmelse med lovkrav. Indersiden af væggene ændrer ikke udseende, undtaget i 

vinduespartierne i stuen. Hér fjernes midter sprossen mellem vinduerne, og vindueskarme opsættes. 

Hvor er vi nu i processen? 

Prøveblokken er færdig, men mangler den sidste godkendelse. De første 5 blokke er godt i gang.  

Andreas viste flowvejen gennem bebyggelsen. Denne ligger også på E&P hjemmesiden. Her ligger også 

hovedtidsplanen, hvor man kan se, hvornår man forventer at starte på en blok, og hvornår den forventes 

færdig. 

Hvordan planlægger vi at løse opgaven? 

Man går efter at genere beboerne mindst muligt. Derfor opbygges stillads rundt om blokken, med nedgang 

fra stillads på 1. sal, til hver have. Materialer hejses op på stillads, som så transporteres hen til hvor det skal 

bruges. 

Varslinger: 

Der gives en 6 ugers varsling: Om ca. 6 uger starter vi. 

14- dages varsling. Nu kommer vi snart og starter op. 

3-dages varsling. Nu er det lige ved at være, at vi går i gang. 

Informationsskrivelser: 

Ud over varslingerne gives der ligeledes informationsskrivelse. Disse omhandler informationer om f.eks. 

støjende arbejde. Kort afbrydelse af strøm eller ændring af planerne f.eks. fordi der er sket ét eller andet, 

som forsinker processen. 

Der sættes en BEKEY op på døren, så det kun er godkendte håndværkere der kan komme ind. Der 

registreres en log over, hvem der kommer og går i boligen. 

Beboerhenvendelse: 

E&P byggeledelsen: Konkrete problemstillinger og spørgsmål. Der er åbent hos byggeledelsen 2 gange om 

ugen. 

Greve Boligselskab: Generel information om renoveringssagen. 

 

Spørgsmål fra beboerne: 

1. Hvornår begynder håndværkerne af aflåse stilladserne? 

Svar: Der opsættes en låge, som lukkes efter endt arbejdstid, med en bøjle som skrues fast, så 

uvedkommende ikke kan komme derop.  

2. Hvorfor kan der så komme nogen derop? Der er observeret unge mennesker på stillads, efter endt 

arbejdstid.  

Svar: Der er en mand, som er sat til at skulle lukke af på alle stilladser, hver aften, og lukke den op 



hver morgen inden arbejdstid. Hvis dette ikke sker, opfordres beboerne til, at henvende sig til 

byggeledelsen, så der kan blive gjort noget ved det. 

3. Hvor mange blokke må der være gang ad gangen. 

Svar: I flg. Tidsplanen er der pt. Gang i 5 blokke. Hvor mange der må være i gang på én gang, er 

beskrevet i byggesagen. 

4. Hvor lang tid tager hver blok? 

Svar: I flg. Tidsplanen vil det tage ca. 6 uger pr. blok. Det er klart at med det vejr vi kommer ind i nu, 

kan det komme til at tage længere tid, pga. vejrlig. 

5. Man kan vel ikke male, hvis det bliver frost? 

Svar: Der måles på luftfugtigheden allerede nu, før der males, da der allerede nu er problemer med 

at malingen bobler op. Det forventes at malerarbejdet vil blive stoppet, og først genoptaget til 

foråret. Der skal findes en løsning på, hvordan man så planlægger at få malet, da stilladset ikke kan 

blive stående i hele denne periode. 

6. Hvordan foregår varslingen af de arbejder som skal foregå inden for? 

Svar: Der gives en 3 dages varsling inden de indendørs arbejder starter. Der gives dog ikke 3 dages 

varsling hver gang der skal laves arbejder inden for. 

7. Hvorfor skal vi tage vores markiser ned, hvis der alligevel ikke kan males? 

Svar: Godt spørgsmål. Det giver ingen mening at skulle fjerne den, når de alligevel ikke skal male. 

Der er ikke taget beslutning om, om folk kan vente med at fjerne den indtil foråret. Dette vil blive 

diskuteret i den nærmeste fremtid. Andreas finder ud af en løsning, og sender besked ud til 

beboerne. 

8. Hvor længe vil isoleringen være væk? 

Svar: Al isolering fjernes ikke helt, uden at der dækkes af med plast, som dækker af for vind og vejr. 

9. Hvorfor står der en håndværker og knækker pladerne, inden han smider dem ind i 

asbestcontaineren. 

Svar: De plader der knækkes og smides ind, er ikke asbest. De plader der er asbest i, pakkes 

forsvarligt ind og smides ind i en lukket asbestcontainer. 

10. Får vi en slagmark i vores have, når nu vi går den våde tid i møde? 

Svar: Hvis haven ødelægges, vil der blive fundet ud af en løsning, om at den blive reetableret. Der 

vil blive lagt nogle plader ud, hvis haven er meget våd. 

11. Hvor langt kommer trappen ud i haven? 

Svar: Trappen kommer til at gå langs med terrassen, og ikke ud i haven. Hvis man har noget stående 

lige præcis dér hvor stilladset skal stå, kan man gå over til byggeledelsen og få dem over og kigge på 

det, så der kan findes en løsning.  

12. Når nu der fjernes fliser, bliver de reetableret igen? 

Svar: Fliserne reetableres. Man kan sige til, hvis man gerne vil beholde sine sten. Så fjernes de ikke 

fra haven. 

13. Fjernelse af træterrasse, når nu der kun er givet 14 dages varsel. Skal vi selv sørge for det? 

Svar: Da E&P er foran tidsplanen, fjerner E&P terrasserne for folk i nr. 62 - 76. Terrassen opbevares 

i haven, men folk må dog selv reetablere den. 

14. Hvis man har noget hængende på væggen i gavlen, falder tingene ned, når de begynder at bore? 

Svar: Nej, men det larmer rigtig meget. 

15. Hvad skal der ske i de skure som er i gavlen? 

Svar: Der sættes noget isolering op inde på gavlen i skuret. Derfor skal der fjernes ting, så 

håndværkerne kan komme ind og isolere gavlen. 



16. Kan vi regne med det, når I varsler at I kommer og larmer, så vi kan nå fjerne vores husdyr? 

Svar: Der varsles når arbejderne starter, men de varsler ikke for hver dag. Arbejdet foregår med 

larm spredt ud over hele dagen. 

Det kan aftales med håndværkerne, at de lige giver besked, at nu kan der forventes larm de næste 

f.eks. 5 dage. 

17. Er der kommet en løsning på rørene?  

Svar: Ja. Derfor skal folk rydde under trappen. 

18. Der står at der skal ryddes 1 meter. Gælder det f. eks. også store sofaer, senge osv. 

Svar: Gå ned til byggeledelsen og forklar problemet, så findes der en løsning. 

19. Skal der ryddes i garderoben, så rørene kan laves? 

Svar: Rør arbejdet laves inde fra trappen, så der skal ikke laves noget inde fra garderoben. 

20. Skal hemsen fjernes? 

Svar: Der findes en løsning, så hemsen kan blive siddende. Dette gælder dog kun hemse, som er 

lavet efter de godkendte forskrifter. Hemse som ikke er lavet efter disse forskrifter skal fjernes. 

Dette fordi det ikke kan garanteres, at den kan bære håndværkerne. Alle hemse skal tømmes, så 

håndværkerne kan komme til. 

21. Låser døren, når håndværkeren er kommet ind i boligen, så evt. husdyr ikke kan løbe ud? 

Svar: BEKEY låsen låser automatisk efter kort tid, så længe det sikres er døren er lukket helt. 

22. Hvornår får alle håndværkerne ID kort? 

Svar: Alle håndværkere har fået en sikkerhedsinstruktion, og det er blevet indskærpet over for alle 

håndværkere, at de SKAL bære ID-kort. Håndværkere uden ID-kort på, kan bedes om at de forlader 

byggepladsen. 

23. Tager I parkeringspladserne? Kan carportene bruges? 

Svar: Der foregår en dialog om, hvad der kan gøres. Der bliver måske oprettet nogle midlertidige 

pladser i nogle bede. Der er en carport ved blok 11, som bliver nødt til at blive lukket af.  

24. Hvis man ikke har en overdækning ude foran, får man så en? 

Svar: Dem der har én nu, får den nedtaget og reetableret. Det er endnu ikke vedtaget, om dem som 

ikke har én i forvejen, får én. 

25. De plader der lægges på overdækningen, hvilken farve får de? 

Svar: De bliver klare. De første der er sat op, er blå, men der er fundet nogle andre, som er klare. 

26. Hvilke hoveddøre skiftes? 

Svar: Boliger med en gammel dør, får sat en ny dør i. De boliger som har en ny dør, får ikke skiftet. 

27. Stik til elektroniske markiser? 

Svar: Nogle af de stik som folk har fået lavet til elektroniske markiser lever ikke op til lovgivningen. 

Derfor kan E&P ikke lave stik. Der kan laves aftale om, at E&P hjælper med at trækker ledninger ud, 

og så kan beboerne selv montere et stik. Beboerne anmodes om at gå ned og tage en snak med 

byggeledelsen vedr. problemet. 

 

 

 

Tak for god ro og orden. 


