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Arbejderne på servicebygningens tag er netop gået i gang. Derfor skal du som beboer i Rådmand 
Steins Allé 16B samt beboer med vinduer i gavlene i bygning A og B være opmærksom på en række 
forhold omkring arbejdet.  
 
Tagarbejderne på servicebygningen vil foregå i perioden uge 27-38 2019. Ved tagarbejderne bliver 
der udlagt isolering på tagfladen, tagvinduer udskiftes, og isoleringen omsluttes af ny tagpap. Ovenpå 
den nye tagpap afsluttes der med mos-sedum beplantning. 
 
Som beboer skal du være opmærksom på, at arbejdet periodisk vil være støjende og lettere stø-
vende, hvilket kan have indflydelse på din normale brug af altanen m.v. Lugtgener kan ligeledes fore-
komme, mens den nye tagpap påføres, og det anbefales at holde vinduer og døre lukket, mens dette 
arbejde pågår. For servicebygningen er tagpaparbejderne planlagt til uge 30-32 2019, og for pergo-
laen er tagarbejderne planlagt til uge 33-35 2019. Vi håber, at du vil bære over med de gener, som 
arbejdet måtte medføre. 
 
 

ENTREPRISEN  

 
Arbejderne på ejendommen udføres af nedenstående entreprenør: 
 
Entreprenør: M.V. Entreprise ApS 
Tlf.nr.: 56 38 00 50 
Kontaktperson: Michael Voss 
Mobil tlf.nr.: 40 27 46 00 
E-mail: m.voss@mail.dk 
 
 

GENERELT 

 
Vi ser frem til et godt byggeri og et godt samarbejde parterne imellem. 
 
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, enten nu til denne meddelelse, eller senere under arbej-
dets gennemførelse, er du velkommen til at kontakte mig: 
 
Rådgivende ingeniør: Peter Jahn & Partnere A/S 
Tlf.nr.: 35 43 10 10 
Kontaktperson: Alexander da Costa Carneiro 
E-mail: acc@pjp.dk 
 
 

BEHANDLING AF PERSONDATA UNDER BYGGESAGEN (GDPR) 

 
Grundet ny EU-lovgivning er vi forpligtet til at oplyse alle, som vi har persondata på, om vores politik 
for dette, herunder også vores it-sikkerhedspolitik (GDPR). Som beboer kan du læse både om vores 
eksterne persondatapolitik og it-sikkerhedspolitik på vores hjemmeside www.pjp.dk under ”Om PJP”. 
Hvis du selv skriver en mail eller lignende direkte til os, eller hvis vi modtager dine persondata via be-
styrelsen eller andre i eller omkring foreningen, er dette relevant for dig. 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Peter Jahn & Partnere A/S 
Alexander da Costa Carneiro 
Den 2. juli 2019 
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