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Information angående renovering af Strandbo 1 

 

Til 

Beboerne på Strandboulevarden 8, 10, 12, 14, 16 og 18 

På grund af kommende renoveringsarbejde vil der i perioden fra den 12. juni 2019 til den 17. juli 

2019 blive udført registrering af vand og varme installationer i alle lejligheder. 

Registreringen vil omfatte:  

gennem gang af Vand-, varme- og afløbsrør i lejligheder. Destruktivt arbejde vil IKKE forekomme 

under registreringen. 

Registreringen vil forløbe på følgende måde:  

Gennemgang af lejligheder med tilstedeværelse af beboer eller beboer repræsentant. Der vil blive 

taget billeder af vand-, varme- og afløbsinstallationer som anvendes til videre projektering af 

arbejdet. 

Yderligere information angående det videre projektforløb kommer senere. 

 

Orientering: 
For registrering af de eksisterende forhold i fm. den igangsatte renovering af installationer, er det 

vigtigt at få adgang til boliger. 

Teknikeren registrer eksisterende radiatorer, stigstrenge til disse og til vandinstallationer samt 

afløbsinstallationer, hvilket forventelig kan ske inden for ca. 15 – 20 min. 

Vi ser helts, at der er en beboer tilstede, men hvis i ikke kan, er det muligt at aftale nærmere med 

viceværten, som så vil være til stede samtidig med, at der registreres. 

Hvis i ikke kan på det angivne tidspunkt og helst selv vil være til stede, er vi fleksible, hvis i foreslår 

et andet tidspunkt i ugerne efter. Aftales nærmere med vicevært. 

Det vil blive forsøgt at gennemføre registrering inden sommerferieugerne i uge 28,29 og 30. 

Følgende vil være nødvendigt for en god oplevelse i forbindelse med registreringen: 

1) Meddel vicevært, om det foreslåede tidspunkt kan accepteres samt oplys, hvem der er 
tilstede. 

2) Såfremt i ikke kan være til stede angiv da forslag til et andet tidspunkt eller aflever en nøgle 
til viveværten, som så vil gå med rundt. 

 

Vi håber på en positiv gennemgang, hvor vi vil genre mindst muligt, med visuel gennemgang, hvor 

der tages fotos af installationer. 

 

Med venlig hilsen 

OBH Rådg. Ingeniører A/S 


