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SIDSTE ETAPE AF FALDSTAMME-PROJEKTET 
 

Det har desværre vist sig et større arbejde at udskifte faldstammerne under opgang 26F end først antaget. 

Derudover er lejlighederne i opgang 26F-x08 også sammenhængene med faldstammerne i opgang 28. 
 

Det betyder desværre, at vi er nødt til at forlænge perioden, hvor der ikke må benyttes afløb i 

lejlighederne i opgang 26F. Det beklager selvfølgelig både bestyrelsen og Greenpipe. Det var noget, der 

ikke kunne forudses. 
 

Den nye varsling betyder, at for flg. lejligheder i opgang 26F, er det også i perioden mandag d. 22. 

november 2021 kl. 7.30 til torsdag d. 26. november 2021 kl. 18.00: 
- 104, 105, 106, 107, 108 

- 204, 205, 206, 207, 208 

- 304, 305, 306, 307, 308 

- 404, 405, 406, 407, 408 

- 504, 505, 506, 507, 508 

- 601, 602, 603, 604, 608 

- 701, 702, 703, 704, 708 

(Bemærk at numrene er anderledes for 6. og 7. sal) 
 

For flg. lejligheder i opgang 26F er det desuden også i perioden mandag d. 29. november 2021 kl. 7.30 

til torsdag d. 2. december 2021 kl. 18.00: 
- 108, 208, 308, 408, 508, 608, 708 

(De lejligheder bliver altså desværre ramt i alle 3 uger arbejdet pågår) 
 

For ALLE lejligheder i opgang 28, er der ingen ændring i den tidligere varsling, og det er derfor fortsat i 

perioderne mandag d. 22. november 2021 kl. 7.30 til torsdag d. 25. november 2021 kl. 18.00 og igen 

mandag d. 29. november 2021 kl. 7.30 til torsdag d. 2. december 2021 kl. 18.00. 
 

Hvis du ejer en af disse lejligheder og lejer den ud, så sørg for at din lejer bliver informeret. 
 

Bestyrelsen beklager selvfølgelig de gener, de pågældende lejligheder får, og håber på forståelse for 

nødvendigheden af arbejdet. 
 

Der er blevet og vil yderligere blive varslet om dette fra Greenpipes side, og spørgsmål til dette skal stiles 

til projektlederen fra Greenpipe (jf. varslingsmaterialet). Greenpipe skal i perioden ikke have adgang til 

lejlighederne. 
 

I perioden vil toilettet i kælderen i 26F ved udgangen til Masnedøgade være tilgængeligt ligesom der vil 

være en toilet-/badvogn på parkeringsarealet. Derudover vil bestyrelsen henlede opmærksomheden på, at 

der stadig er gældende rabataftaler på forskellige hoteller for Drejøgårdens beboere jf. hjemmesiden. 
 

Du kan læse mere om faldstammeprojektet på hjemmesidens menupunkt Renovering af faldstammer. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

OBS! NY VARSLING!!! 

https://drejoegaarden.probo.dk/6acce32e-e54a-4fa7-bb78-e3a372325d41/

