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NYHEDSBREV 05 om renoveringen
af afløbs- og vandinstallationer
Til alle ejere og beboere i ”Ejerforeningen Godthåbs Have”.

Baggrund
Vi orienterede i Nyhedsbrev nr. 4 om de
tekniske erfaringer og om tidsplanen, med
præcise oplysninger om hvilke uger der
arbejdes i hver enkelt lejlighed.

Vi har fået lov til at vise et par billeder fra et nyt
badeværelse i model standard.

Siden da har ”Fællesprojektet” holdt sommerferie for ikke at skulle indkøre nye sjak hen
over ferien.
Der har i hele sommerferien dog været nogen
aktivitet med ”Tilkøbs-badeværelserne”.

Rejsegilde
I nybyggeri holder man et rejsegilde for
håndværkerne, for at markere at et byggeri er
godt i gang og for at vise, at bygherren sætter
pris på det gode håndværk og samarbejdet på
pladsen.

Nu er sommerferien slut, og arbejdet er i gang
igen for begge entrepriser.

På Godthåbs Have rejser vi ikke spær, så det
blev til et ”træk-og-slip-gilde” i stedet for.

Nyhedsbreve ...
… er generel information om projektet og hvad
det betyder for ejere og beboere – bortset fra
økonomi og varslinger, som rundsendes i
cirkulæreskrivelser fra administrator.
Tidsplanen
Vi er 1/3 igennem projektet.
Den tidsplan, som stod i Nyhedsbrev 4 følges,
og arbejdet på den høje mellemfløj er startet.
Tilkøbs-badeværelser
Som nævnt i Nyhedsbrev 4 er tilkøbt nye
badeværelser i ca. 40 lejligheder.

Torsdag 7. juli var håndværkerne, og andre
der arbejder med opgaven, inviteret på
helstegt/grillet pattegris og jazz-guitar.

Lidt mere ferie-information
Beboerkoordinator Martin Pedersen holder
ferie i uge 37.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

De første badeværelser i model ”Standard” er
nu færdige, og resultatet er blevet rigtig godt.
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I venstre kolonne ses de løsninger og
materialer, der bruges i badeværelser ”Model
Standard”.
De forskellige badeværelser har ikke samme
mål, og der vil være nogle forskelle i f.eks.
størrelsen på glasvæggen, placeringen af
bruserforhænget og placeringen af
flisefugerne. Men de 2 fotos giver et godt
indtryk af hvordan de nye badeværelser vil
blive oplevet.

Fliser, håndvask, toilet og inventar: Alt er nyt,
og der er rengørings-venlige løsninger.

Ved arrangementet 7. juli for håndværkerne
blev der serveret helstegt pattegris med
diverse tilbehør. Der var godt vejr og en god
stemning.

Slagtermester Peter Larsens grillstegte
pattegris.

Badekarret er erstattet med en bruseniche bag
en glasvæg, og en god bruser.

Pause i håndværket.
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