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Vedr.: Gl. Ladegaard,               Koordineringsmøde  
 Sag 899,  

Entreprise 1. Vinduesudskiftning (træ). 
Entreprise 2. Vinduesudskiftning butikker (alu) 
Entreprise 3. Isoleringsarbejder 

Sted: Varmemesterkontoret, Åboulevarden 7, kælderen.  
Dato: Onsdag den 08. juni 2005 kl. 9.00.            Uge 23  
 
Deltagere: Niels Geel   (NG) Sv. E. Larsen & Søn Isolering 

Poul Thorndal (PT) JK- Porte & Facader A/S 
Anders Rasmussen (AR) Varmemester 

 Thomas Willumsen (TW) PNP- BYG A/S 
 (ref.) Erik Andersen  (EA) Birger Lund A/S   
 
 
Mødet var indkaldt for koordinering af tidsplaner/arbejdsplaner mellem entrepriserne. 
 
Som grundlag anvendes tidsplan fra PNP med startdato uge 24. 
 
 
Entreprise 2. Vinduesudskiftning butikker alu  
   
Tidsplan:  Det er aftalt mellem PT og Kirkekontoret Åboulevarden 13, at der udføres prøve 

på udskiftning af butiksfacade i uge 29 Denne prøve skal danne grundlag for de 
øvrige butikker. er aftalt udført i Kirkekontor v/ Ulla Mollerup i uge 29. 

   
  Selve udskiftning i de øvrige butikker opstarter i uge 32 og afsluttes ved 

udgangen af uge 38. 
   
  Arbejdet skal tilpasses så det ikke er til gene de øvrige igangværende entrepriser. 
 
Projekt:  PT fremsender tegningsmateriale til EA inde produktion igangsættes. 

Gennemgang at produktions/projekt tegninger fra JK-Porte er ftalt den 13.06.05 
med deltagelse af Schüco v/ Verner Paugan 

 
Entreprise 3.  Isoleringsarbejder. 
 
Tidsplan: Tidsplan uge 24 til  og med uge 28. 
  Arbejdet opstarter med isolering af karnapunderside torsdag den 16. juni 05.i 

Julius Thomsens Gade nr. 16 tv (set fra gade). Og fortsætter Julius Thomsens 
Gade- Åboulevarden- Kleinsgade- Herman Triers Gade. 

   
  Loftisolering udføres sideløbende med karnapisolering. 
 
  Arbejdet skal tilpasses så det ikke er til gene de øvrige igangværende entrepriser. 
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Projekt: Karnapundersider over butiksfacader Åboulevarden kan evt. udføres med pudset 
overflade som de øvrige undersider. Forhold herfor undersøges i forbindelse med 
opstart. 

   
  NG undersøger placering af vandnæse på forkant karnapbunde  
   
  Loftrum, AR registrer på plantegning af loftrum hvilken pulterrum der er 

indhentes nøgler til og tegninger udleveres til NG og EA. 
   
  NG fremsender kopi af entreprenør varsling vedr. adgang til pulterrum til EA. 
 
Bygherre: Såfremt der stadig mangler nøgler til pulterrum fremsendes rykker til beboer om 

aflevering af nøgler til varmemester med navn adresse og pulterrums nr.  
  Såfremt nøgler ikke er afleveret inden den fastsatte dato, vil lås blive klippet 

over, for at give adgang for isolering. 
   
  Desuden bør pulterrum ryddes, eller ting samlet 0,5 m mod væg til venstre.  
  Såfremt der ikke er plads i pulterrum pga. effekter, som ikke er flyttet/ fjernet vil 

dette blive flyttet og arbejdet udført i regning udstedt til den pågældende beboer.  
   
  Generel information til beboer udarbejdes i samarbejde med Birger Lund A/S 
 
Byggeplads: Mandskab deler skur med PNP 
   
 
Generelt: Byggeplads: 
  Vedr. arbejde på Åboulevard skal entreprenør være opmærksom på skærpet krav 

fra Vej & Park. 
   
  Anders Rasmussen fremskaffer nøgler til entreprise 2 og 3 samt EA. 
   
Efterfølgende møder aftales, eller holdes i forbindelse med byggemøder. 
  
Sendt til:  E/F Gl. Ladegaard, E- mail.  'ladegaard@groupcare.dk' 

Varmemester: vicevaert@gammel-ladegaard.dk 
PNP BYG A/S. E- mail. Thomas Willumsen [tw@pnp-byg.dk] 

  MTHøjgaard. E-mail. ngc@mthojgaard.dk 
  JK-Porte & Facader E-mail: pt@jk-porte.dk 
     
 
 
Rødovre den. 09 juni 2005 / EA 


