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Orientering om tagrenovering 

 

 

 

 

 

Kære beboer 

 

Så er vi i gang med en større tagrenovering i Askerød, da tagene er nedslidte. Vi skifter tagene på alle blokke. 

Årsagen til at vi udskifter tagene er fordi de er meget slidte, og der er derfor behov for, at de eksisterende 

tagplader bliver udskiftet med nogle nye, som vedtaget på ekstraordinært beboermøde i november 2019. 

 

Opsætning af stillads 

I forbindelse med renoveringen er det nødvendigt at sætte stillads op omkring bygningerne. Stilladset kommer til 

at stå i jeres have eller tagterrasse, hvilket betyder, at de områder skal ryddes forud for opsætningen.  

 

Totaloverdækning 

Da prisen på arbejdet var lavere end forventet har der været råd til at tilkøbe en totaloverdækning. En 

totaloverdækning er tag, som man sætter ovenpå stilladset. Det giver os den frihed at vi kan arbejde hen over 

vinteren uden at vi skal tage hensyn til om det regner eller sner.  

 

Etablering af skurby 

Der er etableret skurby ved ejendomskontoret ved Krathuset 10, med materialecontainere og affaldscontainere. 

Derudover er der opsat en skurvogn med spise- og toiletfaciliteter til håndværkerne, ved containergården.  

 

Køreplader 

Der vil blive lagt køreplader ud på bagsiden af Dalhuset og Grøftehuset ifm. opsætning af stillads. 

 

Yderligere information 

Når det er ved at være tid til, at arbejdet skal i gang i den boligblok, som du bor i, modtager du et brev fra 

entreprenøren, som udfører renoveringen. Der står bl.a., hvornår de skal have adgang til din bolig samt info 

omkring hvor der skal ryddes på terrasser og tagterrasser.   

Der udsendes information fra entreprenøren på følgende tidspunkter forud for arbejdet: 

- 6 uger før opstart 

- 2 uger før opstart 

- 3-5 dage før opstart 

 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Bjarke Schilling på 60 35 26 12 eller på bjs@bo-vest.dk 

 

Med venlig hilsen 

Kullegaard A/S på vegne af BO-VEST 


