ALLE BEBOERE m.v. i Vanløsegård
MURENE PÅ HVER SIDE AF PORTENE MOD HØGHOLTVEJ.
UDSKIFTNING.

28. oktober 2016
Udarbejdet af EJL
Kontrolleret af APN
Sag nr. EJ.920.66

Kære beboere.
Murene ved portene mod Høgholtvej har været med i vores udbud på facaderenoveringerne – men er desværre sparet ud begge gange, for at få budgetterne til
at hænge sammen.
Vi har nu indhentet friske priser på arbejdet og bestyrelsen har besluttet at vi skal
have murene renoveret.
3 af de 4 mure mangler betonfundamenter ført over jord og alle murene fremstår
i en mangelfuld stand.
Murerfirmaet Karl A. Hansen, som stod for renoveringen af gadefacaderne,
kommer med folk og står for arbejdernes udførelse – sammen med foreningens
faste elektriker E.P. Electric, der tager sig af kabler og lamper.
Arbejdet startes op her fra uge 44 (starten af november) og vil tage nogen tid
som vejrliget er medbestemmende omkring.
Der vil i perioder være besværlige adgangsforhold via en af portene (brug den
anden eller gennemgangen til Jyllingevej).
Børn og godtfolk kan i byggeperioden passere ind og ud af gården uden den
sædvanlige kontrol, så vær opmærksomme på egne og fremmedes færdsel i
området.
Haverne foran lågerne vil beklageligvis blive en del berørt af arbejderne. Vi håber på havbrugernes positive samarbejde så alt kan løses i god orden.
De renoverede mure vil blive lidt højere end nu, blive sværere at forcere og få
røde tegl som Jeres tagsten på toppen.
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Se fotos på bagsiden.

Sådan ca. ser Jeres mure mod Høgholtvej ud p.t.

Efter renoveringen vil murene være pudsede som facaderne og afdækket
med røde tegl – motiv fra Bangsbo.
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