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Opstartmøde: Rødovre 2005-26-05 
Vedr.: Gl. Ladegaard, Entreprise 1. Vinduesudskiftning. Sag nr.899  
Dato: 23.05.05. kl: 14.. 
  
Deltager: Thomas Willumsen   (TW) PNP-BYG 
ref. Erik Andersen            (EA) Birger Lund A/S         
    
Møders formål var at gennemgå projektmaterialet samt øvrige forhold som var relevante for projektet. 
 
Tegninger: 
Tegninger blev udleveret jf. tegningsliste med revision dato 31.03.05. 
Tegningsliste og tegning nr. 0-02A eftersendes med post. 
Detaljer blev gennemgået.  
 
Tidsplan: På tidsplan skal det bemærkes at butiksvinduer og kældervinduer udføres til sidst i perioden. 
 
Byggeplads: 
Byggeplads etableres fredag med skure, platform og container.. 
Vinduesudskiftning er efterfølgende oplyst opstarter tirsdag 31. maj. pga. levering. 
Byggemøder afholdes i varmemesterkontoret Åboulevarden 7. Kælderen. 
Første byggemøde onsdag kl. 8.30 
 
Arbejdsplatform/Stillads: 
Forankringer må ikke fastgøres i brystninger og karnapper. 
Beregning for fastgørelse af platform i facade fremsendes til EA. 
Der skal være uhindret adgang til gade- og butiksdøre i hele perioden. 
   
Beboer: 
PNP skal i deres beboervarsling oplyse om evt. støvgener, afdækning af inventar mv. 
Der henvises i øvrigt til beskrivelse side 17, pkt. 2.10 Forhold til beboer og erhvervsdrivende. 
- Varsling 2 dage før opstart, Varsling fremsendes til orientering til EA  inden udlevering. 
- Nøgler 
- Ophold i lejligheder/trapperum mv. Lejligheder skal være aflåst i forbindelse med arbejder i  
lejlighederne.  
- Afdækning 
- Forhold til beboer mv. 
 
Vinduesudskiftning: 
Eksisterende murstens indfatning om vinduer er udført med hårdt brændte sten.  
Såfremt der bliver behov for ny sten i noget tilsvarende type levers de fra Randers Tegl  
Tlf. 98 12 28 44. Sten type: Unika blådæmpet. Stenprøve findes hos varmemester. 
Forhold vedr. påstøbning under vinduer aftales i forbindelse med opstart.  
Øvrige forhold i forbindelse med vinduesudskiftning jf. beskrivelse mv. 
 
Butiksvinduer: 
Butiksvinduer og kældervinduer er ikke ordret pga. disse vinduer udføres til sidst.  
Vedr. ventilatorer i butiks vinduer hos B. Høyer. har vi spurgt Espen Høyer om disse ønskes 
genmonteret. Det er efterfølgende oplyst at Høyer ønsker prisen er ved etablering af huller i termorude 
og genmontering af ventilatorer. PNP oplyser pris. Høyer ønsker evt. at erstatte ventilatorer med 
klimaanlæg 
 
Øvrige forhold: PNP udarbejder navne mv. på underentreprenører. 
 
c/c E/F Gl. Ladegård 
c/c PNP-BYG  


