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A/B Borup, beboerorientering 3 Sag nr.: 14174 
ORIENTERING OM PROCES OG VINDUER Dato: 1.8.2019 

 
KÆRE BEBOER I A/B BORUP 
Om kort tid starter udskiftningen af vinduer i jeres ejendom. Denne orientering om vinduesprojektet 
indeholder praksis i forbindelse med selve vinduesudskiftningen, samt lidt fakta om de nye vinduer. 
 
Tidsplan: I portene og på hjemmesiden kan du se tidsplanerne, hvor det fremgår hvornår arbejdet når 
frem til dig. Tidsplanerne kan blive ændret undervejs. I så fald sætter vi de nye planer op i porte og på 
hjemmeside. 

 
Varsling: Håndværkerne lægger en varsling i din postkasse cirka tre uger før de skal have adgang, og 
igen tre dage før. I den sidste varsling står der, præcis hvilke dage håndværkerne kommer.  
Da orienteringer mv. uddeles i postkasserne, er det en god idé at tømme postkassen hver dag, indtil 
arbejdet er slut, og også kontrollere om varslinger eller andet gemmer sig mellem aviser og reklamer. 
 
Hvis Herbo Administration har din mailadresse, vil du også modtage tre-ugers varsling mv. i din mailboks.  
 
HVAD SKAL DU GØRE FØR START  
I varslingen står der hvor lang tid arbejdet tager, og hvad der skal ryddes, for at håndværkerne kan 
komme til. Husk også at rydde – om nødvendigt – så håndværkerne kan gå fra trappedøren og frem til 
alle vinduer.  
 
Håndværkerne tager så meget hensyn, som det er muligt, men flyt for en sikkerheds skyld de ting du er 
meget glad for, og tildæk evt. ting der ikke kan tåle støv. 
 
Bemærk, at håndværkerne SKAL have sikkerhedssko på, også når de arbejder indendørs. 

 
HVORDAN? 
Vinduerne monteres typisk af to håndværkere, og der arbejdes både ude og inde. Efterfølgende isoleres 
og fuges der omkring vinduet, og der afsluttes med hvidmalede lister langs vinduet på indvendig side.  
Hvis du har lysninger og/eller vindueskarm af træ, kan det være nødvendigt at tilpasse dem (skære dem 
til), så de passer til det nye vindue. Hvis dit køkkenbord er passet ind i vinduesfalsen (hullet som vinduet 
sidder i), kan det også være nødvendigt at tilpasse køkkenbordet.  

 
Når håndværkerne er færdige med arbejdet, lægger de en vedligeholdelsesvejledning og en 
mangelseddel. Der kan godt gå lidt tid, fra arbejdet er færdigt, til du får papirerne, da de uddeles i etaper. 
På mangelsedlen kan du skrive hvis du har kommentarer til arbejdet, eller hvis der er fejl eller mangler på 
et vindue, eller på det udførte arbejde. Det kan f.eks. være der mangler en liste ved et af vinduerne, eller 
vinduet ikke fungerer som det skal.  
Sedlen skal afleveres i viceværtens postindkast. Husk at aflevere den indenfor den anførte tidsfrist, så 
håndværkerne kan komme tilbage og udbedre evt. mangler. 
 
Når arbejdet er helt færdigt, kan du hente din nøgle hos viceværten.  
 
HVIS DU HAR KÆLEDYR 
Mens håndværkerne arbejder i lejligheden, bliver døren til trappen åbnet og lukket flere gange. Luk derfor 
dit/dine kæledyr ind i den del af lejligheden, hvor der ikke arbejdes, og sæt en seddel på døren. Så ved 
håndværkerne at der er dyr i lejligheden, og vi undgår at et dyr bliver lukket ud ved en fejl. 

 
NØDSTILFÆLDE 
I nødstilfælde skal du kontakte byggeleder Frank Hansen fra SVD, på NØDTELEFON 2024 8030 
Nødstilfælde vil sige alvorlige ting, som ikke kan vente til næste arbejdsdag. Det kan f.eks. være en aktiv 
vandskade, eller et stillads der er ved at vælte i storm. 
 
SPØRGSMÅL? 
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte administrator Jan Herbo-Rasmussen på tlf. 
6144 1626 i dagtimerne. Når byggepladsen er etableret (sidst i august), kan Jan tillige træffes i 
forbindelse med at der afholdes byggemøder. Vi giver besked om tid og sted. 
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LIDT OM DE NYE VINDUER 
 
De nye vinduer er lavet af hvidmalet træ på indvendig side, og grønlakeret aluminium på udvendig side.  
I dagligt brug er de stort set magen til de gamle vinduer. Der er dog enkelte forskelle: 
 
Sprosser: For at de nye vinduerne skal ligne husets oprindelige, har de nye vinduer sprosser.  
Det har ikke nogen praktisk betydning, bortset fra at der er flere felter når du skal pudse vinduerne. 
 
Sidestyrede vinduer: Vinduer med kun ét fag, leveres med pudsebeslag. Det betyder at vinduet ikke 
sidder på hængsler i siden, men i et glidebeslag, så man kan vende vinduet og pudse begge sider.  

 
Lejlighedsskel: Vinduer med lejlighedsskel i lodposten (vinduer som deles af to lejligheder), har også 
pudsebeslag. Desuden er åbnesiden placeret i modsatte side af de gamle vinduer. Det gør det nemmere at 
nå hasperne, og man klemmer ikke fingrene mellem væg og hasper, når man åbner og lukker vinduet.  
 
Brandpost: Mange lejligheder har ikke et vindue/terrassedør, der er stort nok til at opfylde kravene til 
brandredning. Hvis det er tilfældet, erstattes ét almindeligt 2-fagsvindue med et 2-fagsvindue med 
brandpost. En brandpost betyder at lodposten – den midterste lodrette stolpe – kan tages ud af 
brandfolkene i tilfælde af brand, så to små fag bliver til et stort fag. Lodposten er fastgjort til rammen 
med skydelåse, sådan som man ofte ser det på altandøre. De skal altid være lukket ved almindeligt brug. 
 
Ventilation: På den ene side af lejlighederne (den mindst 
larmende side), er vinduerne er udstyret med en spalteventil – 
se foto. Ventilen sidder enten i siden, eller i toppen af vinduet. 

 
Da de nye vinduer er langt mere lufttætte, end de gamle, 
anbefales det derfor at ventilerne altid står åbne, og at du 
lufter ud flere gange dagligt.  
 
Mangelfuld ventilation medfører forringet indeklima, bl.a. på 
grund af forhøjet CO2-koncentration, og forhøjet luftfugtighed 
der øger risikoen for at der opstår skimmelsvamp. 
 
Hvis det suser generende ind gennem ventilerne i forbindelse 
med et stormvejr, kan man evt. lukke ventilen kortvarigt.  
 

 
 
Børnesikringer: Vinduerne leveres med anverfere – se foto.  
Hvis du har børn i huset, kan du vælge at skifte en anverfer på 
én eller flere rammer, til en anverfer med børnesikring, som er 
svær at åbne.  
Det er kun nødvendigt at skifte den ene anverfer på et fag. 
Anverferen skiftes ved at skrue selve anverferen af med 
fingrene, og skrue en børnesikret anverfer på i stedet. 
 
Du kan hente børnesikringsanverfere hos viceværten i den 
sædvanlige åbningstid. 
 
 
 

 
 
Vi glæder os til at komme i gang! 
Venlig hilsen Bestyrelsen for A/B Borup, Herbo Administration og sbs rådgivning. 


