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Blokmøde tirsdag den 17. oktober 2017 i Tjurgården 

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

(http://tjurtejst.eogp.dk/). Han forklarede de samme ting, som kan læses i referatet fra blokmødet den 5. 

oktober. 

Der kan være risiko for, at arbejdet stopper, hvis der kommer meget dårligt vejr. Beboerne vil blive 

informeret om, hvis dette skulle være tilfældet. 

Generel information vedr. projektet kan indhentes ved at kontakte enten ejendomskontoret eller 

boligselskabet. 

Konkrete spørgsmål vedr. byggesagen kan stiles til E&P byggeledelse. Kontoret har åbent kl. 8.00 – 9.00 hver 

dag. I uge 42 er der dog efterårsferie. 

Det forventes ikke, at der er håndværkere i ugen mellem jul og nytår. Det er endnu ikke helt fastlagt, om 

byggekontoret har åbent i denne uge. 

Spørgsmål fra beboerne: 

1. Hvor mange blokke er i gang på én gang? 

Svar: Der er pt. opsat stilladser på 6 blokke. 

2. BEKEY og alarmer. Hvordan håndteres dette? 

Svar: E&P og beboeren som har alarmer må finde en fælles løsning, for hvordan man sikrer at 

håndværkerne kan komme ind. 

3. Hvad gør man i de boliger, hvor der f.eks. er hund? Kan håndværkerne komme ind, uden der er 

varslet? 

Svar: BEKEY kan ikke benyttes af håndværkerne, hvis der ikke varslet. Der gives ikke flere varslinger 

på det samme arbejde. Dvs. hvis der er varslet, at elektrikeren kommer fra mandag, så varsles det 

ikke, at han også kommer tirsdag og onsdag. BEKEY sikrer, at der ikke kan komme nogen ind i 

boligen, som ikke har fået givet tilladelse til at komme der. 

4. Er der sikret ren straffeattest på alle håndværkerne? 

Svar: Nej, det er håndværkere som E&P kender. De fleste af de håndværkere som benyttes i 

projektet, har tidligere gået på en opgave i lufthavnen, hvor der er et højt sikkerhedsniveau, og hvor 

medarbejderne tjekkes grundigt. 

5.  Hvad med væg-til-væg tæpper? Skal de fjernes/afdækkes. 

Svar: E&P sørger for afdækning af gulvtæppe. 

6. Har E&P dækplader som kan lægges i haven, så tunge ting ikke synker ned i jorden? 

Svar: Man kan tage kontakt til E&P og få lavet en aftale om dækplader i haven. 

7. Hvad med VVS arbejderne? Hvad er planen for dette? 

Svar: Der forventes en fuldstænding afklaring med VVS arbejderne i uge 43. 

8. Får alle overdækning udenfor? 

Svar: Det er stadig ved at blive klarlagt, om hvorvidt alle får overdækning, selv om man ikke har i 

forvejen. 

9. Hvad skal man fjerne ude foran? 

Svar: E&P fjerner overdækningen. Har man træterrasse, skal man selv fjerne den. Der kan dog være 

specielle tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at fjerne hele terrassen. Der kan laves en aftale 

om, hvor meget der skal fjernes. Rækværk ude foran skal ikke fjernes, så længe håndværkerne kan 

komme til med deres værktøj. 

10. Bliver stikkontakterne sat op uden afbryder på. 

Svar: Ja. Det har man valgt at gøre. 

11. Hvad gøres der med gulvet, i skure i gavlen? Skal man fjerne gulv, hvis dette er etableret? 

Svar: Der skal isoleres på væggen, og der skal kunne graves ned til soklen for at kunne isolere dér 

også. 

http://tjurtejst.eogp.dk/


Renovering af Tjur-Tejstgården 2017-2019 

Blokmøde Tjurgården _20171017 Side 2 af 2 

12. Kan man ikke få sat en container til rådighed, for folk som har et ende skur som skal tømmes? 

Svar: Snak med ejendomskontoret om denne problematik. 

13. Fjernes hele hækken i haver i gavlene? 

Svar: Der fjernes ikke mere hæk, end hvad der er nødvendigt, for at stillads kan være der. 

14. Fortsætter I med at fjerne isoleringen på hele blokken på én gang? 

Svar: Ja, men der efterlades ikke boliger uden isolering. Der vil blive opsat et minimum af isolering. I 

tilfælde af vejrlig er der indkøbt et vinterberedskab, hvor der kan opsættes noget alu med isolering. 

15. Hvornår stopper I med at male? Der er flere steder, hvor malingen løber. 

Svar: Der holdes øje med temperatur og luftfugtighed inden der males. Der laves målinger hver dag, 

inden malerarbejdet startes op. Pt. er der problemer med en luftfugtighed på 85%.  

16. Hvor meget skal beboerne selv gøre mht. afrensning inden maleren kommer? 

Svar: Hvis man ikke vil have noget malet over, skal man fjerne det. Dvs. rester fra planter der 

tidligere har vokset op ad muren, skal renses ned af beboeren selv. 

17. Hvorfor bliver der sat blå plader op på overdækningen? 

Svar: Der opsættes en klar plade på overdækningen. Udseendet af pladerne er til diskussion, da E&P 

og bestyrelsen ikke er enige i udseendet af pladerne. 

18. Sættes der en plade op igen, så vandet ikke kan løbe ned mellem overdæknings taget og facaden? 

Svar: Nej, der sættes ikke en ny liste op. Pladerne sættes op ca. 1,5 cm. Fra facaden. Dette er ifølge 

reglerne. 

19. Hvad gøres der ved det grimme hul, som opstår når den nye mur bygges op, uden på den gamle 

ydermur? 

Svar: Der laves en afslutning, hvor hullet lukkes. 

20. Hvad er håndværkernes mødetid? 

Svar: Håndværkerne møder kl. 6.30 – 15.00. For arbejder inde i huset, er det tilladt for 

håndværkerne at arbejde i huset fra kl. 7.00. Det kan opleves at håndværkerne kommer og spørger, 

om de må komme ind tidligere end hvad der er besluttet, hvis det passer bedst. Det er tilladt at sige 

nej til håndværkeren, hvis det ikke passer ind i beboernes morgenrutine/planer. 

21. Er badeværelsesvinduet blevet godkendt? 

Svar: Ja, det er godkendt. Der lægges billeder af de godkendte løsninger på E&P hjemmesiden. 

22. Er der kommet en løsning på, om markisen skal ned? Skal beslagene også tages ned? 

Svar. Markisen skal tages ned. Der kan laves aftale med maleren om, at han maler uden om beslag 

og skruer. 

23. Bliver beboerne informeret om, hvor meget p-plads der inddrages i projektet? 

Svar: Der foregår forhandlinger om at oprette nogle midlertidige p-pladser. 99% af folk med carporte 

vil kunne bruge deres carporte. Der gives generel information ud på hjemmesiden og evt. en flyer i 

postkassen. Hvis der er noget specielt i forbindelse med carporte, vil beboeren med den pågældende 

carport blive kontaktet. 

24. Greve Byg starter ofte kl. 5.30 med deres arbejder.  

Svar: De vil blive kontaktet, så de informeres om arbejdstiderne. 

25. Dem som har badeværelse i midten af huset, skal de fjerne de skabe på værelset, som står op ad 

væggen ud til badeværelset? 

Svar: Skabene skal tømmes. Så vil tømreren fjerne skabet. Der skal laves et hul ind til rørene i denne 

væg. Der vil efterfølgende blive opsat en plade/lem for hullet. 

26. Opsættes der containere til affald fra beboernes haver, så man ikke skal transportere det helt ned til 

containerpladsen? 

Svar: Greve Boligselskab sørger for at sætte containere op. 

 

Tak for god ro og orden. 


