
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANGSTRØG   

PRØVEFELT BLOK 24  

 

 
 

6 UGERS VARSLING 

5. juli 2019 

Til beboerne i D og E boliger 

Paltholmterrasserne 24 - 34 
 

 

 

Renovering af gangstrøg 
Renovering af de indre gangstrøg er i gang i jeres blok.  

 

Først udfører mureren ny gulvbelægning. Derefter kom-

mer tømrer og elektrikere og lave nye lofter og ny belys-

ning.  

 

Adgang til depotrum 
Det har vist sig at være nødvendigt, at få adgang til de-

potrummene til D og E boligerne for at kunne udføre el-

arbejde. Belysningen er forbundet til el-samledåser i 

rummene. 

 

Dine forberedelser – D boliger 
Du skal rydde en del af dit depotrum.  

 

I dit depotrum skal der arbejdes med el-samledåsen, der 

er placeret på loftet tæt ved bagvæggen. Der skal være 

plads til en stige under samledåsen. 

 

Dine forberedelser – E boliger 
Du skal rydde en del af dit depotrum.  

 

I dit depotrum skal der arbejdes med el-samledåsen, der 

er placeret på loftet tæt ved adgangsdøren. Der skal være 

plads til en stige under samledåsen. 

 

Foreløbig tidsplan 

Arbejdet i depotrummet vil vare en kortere periode på 

sandsynligvis 2 uger.  

 

Arbejdet vil begynde i starten af september 2019 

 
 

 

 

 

 

Varslinger  
Du får en varsling 14 dage og igen 3 dage før den dag, 

hvor arbejdet starter i dit pulterrum.  

 

Nøgle  
På de varslede dage bedes du lægge nøgle til dit de-

potrum i nøgleboksen på din hoveddør. 

 

Information 
På hjemmesiden kan du holde dig orienteret om projek-

tet – gå ind på www.farum-midtpunkt.dk –> projekter –> 

renovering af indre gangstrøg.  

 

 

Med venlig hilsen  

 
Bente Heltberg 

 

 

Adgang til din bolig 

Adgang til dit lejemål skal varsles med minimum 

6 ugers varsel jf. lov om leje af almene boliger § 33, 

stk. 1. 

 

Giver du ikke adgang til din bolig til den varslede 

periode, vil dette betyde, at dit lejemål kan opsiges 

eller ophæves, jf. lov om leje af almene boliger §§ 

84 og 90. 

 

 

Varsling – adgang til depotrum 

http://www.farum-midtpunkt.dk/

