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Endelig plan for renovering af de sidste 4 elevatorer

På grund af force majeure – sygdom -  hos Schindler Elevatorer A/S, kunne det ikke 

lade sig gøre at gennemføre moderniseringen af elevatoren i 5H inden den planlagte

ferieperiode. Bestyrelsen valgte herefter at sætte 5H til sidst, således at 

moderniseringen af elevatorerne i 5C, 5G og 5B ikke blev påvirket heraf.

Bestyrelsen har imidlertid modtaget en henvendelse fra en beboer i opgang 5H. På 

grund af graviditet og fødsel i december beder vedkommende om en fremrykning af

moderniseringen af elevatoren i 5H.

Idet bestyrelsen også har taget hensyn til kørestolsbrugere o.a. ved planlægningen 

af rækkefølgen for renoveringen, er den eneste mulighed for at imødekomme 

ønsket om fremrykning af 5H, at 5H bytter plads med 5G. En forespørgsel i 5G har 

resulteret i, at dette bytte vil være acceptabelt også for 5G.

Den næste renovering bliver stadig elevatoren i opgang 5C. Arbejdet bliver, som 

tidligere meddelt startet op 

mandag den 27. august 

med en forventet varighed på ca. 4 arbejdsuger. (Elevatoren vil først blive standset 

kl. 10 efter aftale med beboere i 5C)

Rækkefølgen bliver derefter 5H (forventet opstart 24. sept.), 5B (forventet opstart 

22. okt.) og 5G (forventet opstart 19. nov.), hver med en forventet arbejdstid på ca. 

4 arbejdsuger.

Bestyrelsen vil selvfølgelig stadig følge arbejdet tæt og sørge for varsling af de 

enkelte opgange i så god tid som overhovedet muligt, såfremt der bliver ændringer 

til ovennævnte plan. Der vil fortsat ikke blive arbejdet i weekenderne.

NB: Eventuelle fejl på alle de ny-renoverede elevatorer skal indtil videre ikke anmeldes til 

servicecentret, men til et bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at Schindlers montører får 

besked. Benyt venligst bestyrelsen@fajancehaven.dk eller telefon. Ved fastsiddende personer 

benyttes alarmknappen i elevatoren naturligvis.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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