
 

  Vi larmer og støver 
Information vedr. omfugning, algebehandling mv. 

       

   Folderen indeholder specifik information vedr. Ulrik Birchs Vej nr.  

Denne folder henvender sig til beboerne på Ulrik Birchs Vej 11-93, Afdeling 14, Vivabolig 

Folderen er udgivet af Vivabolig den 10. april 2019 



KORT OM RENOVERINGEN: 

I Vivabolig Afdeling 14 - Ulrik Birchs Vej 11-93, Vadum skal der udføres 

omfugning af murværk, rensning af murværk, imprægnering af murværk, 

algebehandling af tag mv.  

 

TIDSPLAN: 

Tidsplan for projektet (der kan ske mindre ændringer) 

• Etape 1: 

Omfugning af murværk, rensning af murværk, algebehandling mv.  

Opstarter 29. april 2019 til 31. juli 2019 

 

• Etape 2: 

Vinduesudskiftning, forsatsvægge, zinkfacader, radiatorer mv.  

Opstarter august 2019 til oktober 2019 

Mere info følger. 

 

• Etape 3: 

Vinduesudskiftning, forsatsvægge, zinkfacader, radiatorer mv.  

Opstarter april 2020 til oktober 2020 

Mere info følger. 

 

PROJEKTGRUPPEN:  

• Bygherre: 

 Vivabolig, Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg  

• Arkitekt/Totalrådgiver: 

 Arkitektfirmaet NORD A/S, Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg  

 

 



 RENOVERINGEN OMHANDLER BL.A.: 

 

 Omfugning af murværk 

 

 

 

 

 

 

 

 Afrensning af gavl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algebehandling af tage 

 

 

 

 

 



BYGGEPLADSEN: 

Som beboer på en ”byggeplads” kan det være ganske generende, når 

arbejdet går i gang. Med denne folder ønsker Vivabolig, at informere om 

de gener der kan opstå og som er en forudsætning for renoveringen.  

Entreprenørerne vil i hele byggeperioden bestræbe sig på at tilrettelæg-

ge arbejde sådan, at det generer mindst muligt. Desværre er det ikke 

muligt helt at undgå støj, støv og andre gener i forbindelse renoveringen.  

 

Særlige forhold omkring byggepladsen: 

• Entreprenørerne skal udvise særligt hensyn til bestående bygnings-

dele/overflader.  

• Vivabolig stiller skærpede krav til beboer værdier. Hvilket bevirker at  

der skal udvises stort hensyn til beboeren. Der må derfor hverken 

ryges eller drikkes ved boliger.  

• Arbejdstiden inkl. materialeleveringer skal holdes indenfor kl. 7-16 

på hverdage. Ved arbejder udenfor disse tidspunkter, skal dette af-

tales med byggeledelsen. 

• Der kan opstå perioder med ekstra støj og gener i forbindelse med 

renoveringen.  

• Byggepladsen etableres ved fælleshuset. 

 

 

 

 

 

 

 



INDEN RENOVERING: 

• Den enkelte beboer skal sørge for at der er ryddet en 1/2 meter rundt 

langs facaderne. 

• Der skal ryddes i det skraveret området - se nedenstående tegning 

• Der skal være ryddet inden den 29. april 2019. 

• Kan man ikke selv rydde langs facaderne kan ejendomskontoret.  

kontaktes - se kontaktoplysninger på side 7. 

 

 

 

 

 

  

 

   



UNDER RENOVERINGEN: 

• Arbejderne ved din bolig gennemføres/planlægges så kontinuerligt 

som muligt, men som beboer skal du under renoveringen forvente, at 

der vil være perioder, hvor der ikke udføres arbejder ved din bolig. 

• Der arbejdes flere steder i afdelingen ad gangen.  

• Arbejdstiden ligger inden for kl. 07-16. 

• Det anbefales at man dækker sine planter ned, når der skal gives al-

gefjerner og murværksimprægnering.  

• Når håndværkerne arbejder ved din bolig skal de kunne komme til 

samtlige facader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTER RENOVERING: 

• Afdelingen reetablerer IKKE beplantningen efter renoveringen. 



ER DER PROBLEMER ELLER SPØRGSMÅL - SÅ KONTAKT 

OS ENDELIG: 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er noget, vi kan gøre bedre.  

Oplever du problemer, eller har du forslag eller gode idéer, så ring, eller 

send os en mail.  

 

Alle spørgsmål vedr. vindues- og døreudskiftningen skal ske på neden-

stående telefonnummer eller mailadresse. Telefonen er åben mandag til 

fredag 8-14, derudover er der mulighed for at ligge en besked på tele-

fonsvaren, hvorefter vi vender tilbage hurtigst muligt.   

 

Telefonnummer: 8891 3907 (mandag til fredag 8-14) 

Mail: renoveringafd14@vivabolig.dk  

 

Personlig henvendelse: 

Der er ligeledes mulighed for personlig henvendelse på ejendomskonto-

ret ”det gule hus” i Sjællandsgade 11. Mandag, tirsdag, onsdag og fre-

dag 8.00 - 9.00 samt torsdag 8.00 - 9.00 og 16.00 - 17.00.  

 

VED AKUTTE SKADER: 

Ved akut opstået skader i forbindelse med renoveringen og udenfor nor-

mal arbejdstid kan nedenstående telefonnummer benyttes. Akutte ska-

der kan f.eks. være rørskader / sprængte vand- eller varmerør.  

Hovedentreprenør:  

Jorton A/S 

Henrik Wisborg  

Telefonnr.: 2486 0594 

Mail: hew@jorton.dk  
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