Referat af
informationsmøde kl. 17:00-18:00 vedrørende MGO plader d.09.04.19
Tilstede:
Afdelingsbestyrelsen Langhusene
SCANDIBYG
KAB
Rådgiver for byggeskadefonden/FRIIS ANDERSEN

De Blokke som omhandler udskitfning af MGO plader er blok 4 , 5 og 6
-

Uge 16 stiller SCANDIBYG de første stilladser op.
Det er SCANDIBYG som har fået opgaven at udskifte de blokke som er beklædt med MGO
plader.
Det vil være Tommy Hansen som står for koordineringen af projektet i Langhusene.
Der åbnes op helt ind til isoleringen. Her kommer der tilsyn på konstruktionen bag
isoleringen, hvor der så vurderes om der er andet end MGO pladerne som skal udskiftes.
Så hvor meget der præcist skal udskiftes, er vi stadig ikke klar over.

-

-

Der vil arbejdes oppefra og ned, så det næste lange stykke tid, vil vi have håndværkere i
tidsrummet 07:30 til 16:00
Svalegangene er problematiske, men SCANDI byg har fundet en løsning med nogle
Mercedes lifte som kan hjælpe os videre med projektet.
Tidplanerne er godkendt af KAB.
Som på alle byggepladser vil der være revidering af tidsplan og sikkerhedsmøder løbende.
Der vil være 2 byggeledere på projektet, som beboerne vil kunne kontakte ved spørgsmål.
Den nye vindspærre plade er et CEMBRIT produkt, som er et godkendt byggemateriale.
Har beboerne noget hængende på facaden, skal det afmonteres
2 meter ud fra boligen, skal terrassen være fri for havemøbler m.m.
Det er vigtigt af alt er fjernet for at håndværkerne kan komme til, uden at vi får problemer
med ting der står og flyder.
De skillevægge som er imellem baghaverne og forhaverne, bliver afmonteret.
Etaperne og byggerytmen vil varsles løbende.
Der er strøm i skurene, som vil have en del koordinering i forhold til opbevaring af ting fra
skurene.

-

-

Stilladset vil fylde 150 cm fra facaden og ud. Så dem der har udvidet terrasser, har en lille
mulighed for at benytte denne plads.
Der er lavet reparationer af gavle, hvor der har været støjgener, disse gavle skal selvfølgelig
oplyses til SCANDIBYG, så de er opmærksomme på, at der ikke er støjgener efter endt
arbejde.
Der spørges ind til om beboerne for godtgørelse for tab af, her er svaret nej.
Slovakisk team til udskiftning / underleverandør

Information scandibyg
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