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Samarbejdsworkshop – referat fra opfølgning 1  
 

Deltager:  

Byggeudvalg: Leif, Martin, Tom & Hans 

Entreprenør: Søren & Peter (E&P) 

Rådgiver: Rick (ERIK) 

Administration: Andreas & Gitte 

 

 

Emner  Aftaler  

Corona – aktion (hvad gør vi) 
o Kan der arbejdes i lejemål, 

hvis en beboer måske har Co-
rona eller er testet positiv?  

 

Driften skal informere E&P omkring mulige 
CORONA tilfælde og det gælder også den 
anden vej rundt. (Håndværkere) 
 
E&P undersøger hvordan de skal instruere 
deres håndværkere. SPL fremsender ret-
ningslinjer, så vi har en procedure til at 
håndtere problemerne hvis de opstår.  

Maling på nogle af de eksisterende skabe i 
gangarealet, ryger med af, når tapen til af-
dækning fjernes. 

Der skal laves en aftaleseddel for ekstra ma-
ling af skabe, så skabene ikke fremstår med 
pletmaling. (evt. bagudrettet på blok 5) PEV 
fremsender liste og overblik.  
 
Bygherre skal orienteres når afdækning af 
taget ned, så evt. ekstra arbejde kan regi-
streres og godkendes inden det igangsættes 
(inden Dana-Lock afmonteres)  

 

Levering af Svane skabe til badeværelset 6 skabe er leveret onsdag d. 16.09.2020   
6 skabe den torsdag d. 24.09.2020   
36 skabe fredag d. 25.09.2020 

PEV fremsender overblik over bad-skabe og 

hvor de mangler og hvornår de forventer at 

blive leveret og monteret. Driften sættes cc.  

 

Udbedring af beboermangler 12,14,16   
(uge 39) 

 

Liste bliver hængt op på spejlene, i samtlige 
lejligheder, på fredag 18. september 2020 
Rick fører tilsyn torsdag med mangler i ajour. 
 
 

Udbedring af beboermangler fremadrettet AWO får adgang til ajour og får et lynkursus 
på mandag d. 21.09.2020. AWO indtaster 
manuelt beboermanglelister i ajour. 

 

Før gennemgang af Referenceboliger må-
rumvej nr. 31.  

 

Dato/tidspunkt: 
23. september 2020 kl. 08.00  
Deltager: AWO, SPL & PEV 



 
 
Dato: Torsdag den 17. september 2020 
 

  Side 2 af 2 
 

 
Antal boliger:  3  
 
Når evt. udbedringer af fejl og mangler i ba-
deværelserne er foretaget, kommer bygge-
udvalget og endelig godkender. Indkaldelse 
følger.  

Aflevering af nøgler: 
 

Nøgler afleveres til driften og der underskri-
ves en fuldmagt ifm. overdragelse.  
 
Nøgler bliver afleveret til driften, når alle fejl 
og mangler er blevet udbedret.  

 

Kroge i bruseniche og brusestænger mang-
ler i nr. 12,14,16, 18, 10 og 31 

 

Adgang Dana-Lock: Beboerkoordinator går 
op og montere, Tom får adgang den 21. sep-
tember.  

 

Adgang med Dana-Lock Hvornår bliver elek-
tronisklås taget af?  

DANA-LOCK er blevet fjernet i opgang 12. 
Den elektroniske lås bliver fjernet når alle fejl 
og mangler er blevet udbedret.  

 

Fordeler rør udført i plast, ikke rødgods iht. 

Udbud 

Fordeler rør skal udføres som rødgods.  

Forkromede rosetter  

 
Udføres som hvid plast  

Håndvask i bad: 

 

I udbudsbeskrivelsen er der beskrevet en 
håndvask med overløb. IFÔ er godkendt er 
byggeudvalget 

 

Bøsninger igennem etagedækket. 

 

Allan fra Øllgaard kommer med løsning hur-
tigst muligt.  

 

Bagbeklædning under køkkenvask 

 
Skal udføres jf. Allans mail vedr. tilsyn blok 6 

Armaturer:  

 

Armaturer bliver afhentet af driften hver 
mandag kl. 12.00, under trappen på bygge-
ledelsen, inden for normal arbejdstid.  
 
 

 

 

 

 


