
 

VEND 

 
Til beboerne AB Borup 
Etape A 

 
Køge, Juli 2019 

 

INFORMATION OMKRING  
VINDUESUDSKIFTNINGEN GÅRDSIDE 

 
INFO OM OPSTART: 
Vinduesudskiftningen mod gårdside opstarter om nogle uger i din opgang eller 
nærliggende opgang. Udskiftningen udføres fra lift så vær derfor opmærksom på 
liftkørsel i dagtimerne. Der er opsat en vejledende tidsplan i opgange og på AB Borups 
hjemmeside. 
 
NØGLE-INDSAMLING: 
Inden vinduesudskiftningens opstart beder vi dig aflevere din nøgle til lejligheden i 
vedlagte nøglepose og aflevere den senest Tirsdag d. 13 August i viceværtens 
brevindkast Mågevej 19, Kld. Bemærk: Nøglen skal tydeligt mærkes med navn 
og adresse. Viceværten overleverer nøglen til os og vi registrerer at vi har modtaget 
den. Nøgle returneres efter montagen i hele din lejlighed og afleveres derfor først 
tilbage senere.  
 
VARSLING FØR IGANGSÆTNING: 
3 dage før montagen begynder, vil der i beboers postkasse blive uddelt varsel med 
præcis angivelse af hvilken dag montagen vil blive udført. 
Du er velkommen til at være hjemme den pågældende montagedag, men ellers får vi 
adgang via den indleverede nøgle.  
 
MONTERINGENS  VARIGHED: 
Montagen af vinduer mod gårdsiden i din lejlighed vil blive foretaget i løbet af 1 
arbejdsdag. Der kan dog forekomme undtagelser hvor vi må ind i lejligheden over 
flere dage. Dette vil fremgå af varslingssedlen. Udvendige arbejder såsom montering 
af metalsålbænke, murer og fugearbejde mv. omkring vinduer foretages løbende uden 
yderligere varsling til beboere.  
 
ARBEJDSTID: 
Håndværkernes daglige arbejdstid er fra ca. 7.00 – 15.00. 
 
RYDNING OG SIKRING AF INDBO: 
Du bedes sørge for, at blomster, gardiner, persienner (incl. beslag) og lign. er ryddet 
mindst én meter fra vinduer/døre således, at der er gennemgang til disse for vore 
montører. Herved glider arbejdet lettere og bliver til mindst mulig gene for dig. Der vil 
blive dækket af med plast på gulvet foran vindues/døråbninger således, at støvgener 
vil blive i så begrænset omfang som muligt. Dog må det forventes, at der kan 
forekomme mindre støvgener. 
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HÅNDVÆRKER  HENVENDELSE: 
Under montagen kan du få yderligere oplysninger hos vore montagefolk på pladsen. 
 
 
BRUGERVEJLEDNING & SAMARBEJDE: 
Der vil i hver enkelt lejlighed blive uddelt en brugervejledning. 
Vi ønsker et godt samarbejde med beboerne, og på forhånd tillykke med dine nye 
vinduer/døre. 

 
Med venlig hilsen 

 
Sjællands Vindues- og Dørcenter A/S 


