
Information om facaderenovering    ABF Viktoria 28-30 10. august 2016 
Lynge Byg er på vegne af bestyrelsen blevet valgt til mureropgaven i forbindelse med 
facaderenoveringen, hvor lynene i facaden skal udbedres. Lynge Byg påbegynder arbejdet mandag 
d. 15. august klokken 7.00. 
 

Information om renovering af vinduer 
BKJ Service er på vegne af bestyrelsen blevet valgt til at udføre renoveringen af vinduerne. 
Franziska og Lennart var i juli måned på besøg i alle lejligheder for at tjekke deres stand. 
Vinduerne er i meget forskellig stand. Cirka 2/3 af vinduerne har dog brug for en akut reparation. I 
stedet for at reparere nogle vinduer nu og andre igen senere, har bestyrelsen besluttet af skifte 
alle vandnæser i samme ombæring. 
 
Ved at få repareret alle vinduerne på én gang, kan vi spare tid (og penge) og samtidig få forlænget 
levetiden markant på vores vinduer. Vi forventer, at alle vandnæser ud til gården bliver malet 
hvide. Vi er i gang med at indhente tilbud på at få lakeret vandnæserne ud mod gaden i hhv. grøn 
og blå farve. Selve arbejdet med vinduerne kommer til at ske fra vores lejligheder, da vi på den 
måde kan spare udgiften til en lift. Vi har derfor brug for din accept via nedenstående slip til, at 
håndværkerne må gå ind i din lejlighed. Du bedes lægge fuldmagten i Franziskas postkasse i nr. 30 
4. tv senest fredag d. 19. august. Du vil senere få besked på, hvornår de cirka kommer. 
 
Arbejdet med vinduerne kommer til at blive delt op således, at vinduerne i nr. 30 og de særligt 
skadede vinduer i både nr. 28 og 30 bliver ordnet i efteråret 2016, mens vinduerne i nr. 28 bliver 
repareret i foråret 2017 – senest i april.  
 

Orienteringsmøde 
Hvis du ønsker at vide mere om projekterne, så holder bestyrelsen et orienteringsmøde fredag d. 
12. august kl 17.00, hvor du kan blive oplyst om: 

 Hvad der vil ske og hvornår. 
 Hvilke forberedelser du skal gøre dig på din altan og i din lejlighed. 
 Afspærring skiftevis ved bagsiden og forsiden. 

Mødet vil blive afholdt i gården ved cykelskuret. Evt. spørgsmål kan rettes til Lars på mail 
lars.lidsmoes@gmail.com. 

Venlig hilsen Bestyrelsen  
---klip-------------------------------klip---------------------------klip----------------klip--------------------- 
Fuldmagt  
Jeg giver hermed adgang til min lejlighed i forbindelse med de vinduesreparationer, der skal foretages i 
efteråret 2016 og foråret 2017. 
Navn: 
Lejlighed: 
Underskrift: 
 
Aflevér venligst denne fuldmagt i postkassen hos Franziska i nr. 30 4. tv. senest fredag d. 19. august 2016. 


