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1 Godkendelse af forrige referat. 

Ingen kommentar. 

2 Generelt. 

2.1 Der har været konstateret flere tilfælde af ulåste døre. Byggeledelsen påpeger 
vigtigheden af at få låst ordenligt af for at undgå tyveri og hærværk. Vagten 

har flere gange observeret åbnede døre efter fyraften.  
Brdr. Thybo skal sørger og at dørende er lukket, men kan videre give denne 
opgave, da de ikke er de sidste håndværkere på byggepladsen i øjeblikket. 
Derfor er nedenstående liste lavet for at fordele lukkevagten ud på de entre-
prenører som forlader byggepladsen senest. 

 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 
Bach VVS X   X  
Airteam  X   X 
Lindpro   X   
 
Hvis der er andre arbejder som foregår efter lukkevagten forlader pladsen, 
skal den blivende entreprenør informere om at de har ansvaret for at aflukke 
bygningen. Tirsdag d. 07.08.2018 måtte vagten lukke døren ud mod Lange-
landsgade. Husk at gå en gennemgang inden byggepladsen forlades. 

 

2.2 Det aftales at alle skakter, på nær skaktene med midlertidig køling (115X, 
215X1 315X osv.), kan udstøbes. Brdr. Thybo starter på dette i næste uge 
(uge 36). Byggeledelsen påpeger at alle skal lukke tæt omkring deres installa-
tioner, enten med skum eller andet, så der kan hældes beton i bunden af skak-
terne.  Brdr. Thybo har endnu ikke startet udstøbningen. Det påpeges at der er 
yderligere skakte som ikke må udstøbes pga. manglende trækning af PDS-kab-
ler. 
Der burde ikke være hindringer for tilstøbning. Dog er der eksiste-

rende PDS-installation, hvor der skal sikres en korrekt lukning om-

kring disse kabler inden tilstøbning. Der er endvidere enkelte steder, 

hvor der ikke er ”støbeplader”, således der ikke kan støbes. Alle bedes 

ydermere sikre sig, at der er tætnet tilstrækkeligt omkring egne gen-

nemføringer i træplader, således mørtel ikke drypper ned på underlig-

gende etage ved støbning. 

Schneider påpeger, at der i skakt 226X drypper mørtel ned på en CTS-

tavle pga. støbning ovenover. Der er lagt en træplade henover og Mu-

rer er adviseret om at vise hensyn.  

2.3 Airteam har materialer til at stå op af gavlen til bygning 1512. disse bedes 
fjernes, således at byggepladshegnet omkring Cykelstativerne kan fjernes. Er 
blevet fjernet. Der er dog stadig mange materialer ved containerne og på eta-
gerne. Airteam oplyser, at der er ryddet godt op – mangler lige det sid-

ste.  

2.4 Byggeledelsen beder alle, som stadig har aktiviteter på 3 etage i bygning 1511 
og at færdiggøre dette arbejde, således at der kan blive foretaget en rengøring 
af hele etagen sidst i næste uge (uge 37). Gentagelse 

2.5 Flere af entreprenørerne på peger at elevator i bygning 1511 ofte er ude af 
drift. Allan har kontaktet Thyssenkrupp. 
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Efterskriv: Byggeledelsen har kontaktet Thyssenkrupp, som mener de har fun-
det fejlen og udbedret den. 

2.6 Hakistillads og hejs forventes fjernet slutningen af næste uge (uge 37). Brdr. 
Thybo skal lave sålbænke, hvorefter Hvorslev kan fuge vinderne. Gentagelse 
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3 Bemanding nu og den kommende uge. 

 Indeværende uge Næste uge 

Entreprenør 1: Kingo 0 0 
Entreprenør 2 :Brdr. Thybo 1 1 
Entreprenør 3: Hvorslev Byggefirma 2 2 
Entreprenør 4: Helge & Michael Jørgensen A/S 3 3 
Entreprenør 5: A.I. Gulve 0 0 
Entreprenør 6: Bach VVS 10 8 
Entreprenør 7: Airteam A/S 4 3 
Entreprenør 8: Busch Vakuumteknik 1 delvis 1 delvis 
Entreprenør 9: Lindpro A/S 4 4 
Entreprenør 10: Atea A/S 2 delvis 2 delvis 
Entreprenør 11: Stanley Security A/S 1 delvis 1 delvis 
Entreprenør 12: Lindpro A/S 1 delvis 1 delvis 
Entreprenør 13: Thyssenkrupp Elevator A/S 0 0 
Entreprenør 14: Schneider Electric Buildings 4 + 1 delvis 4 + 1 delvis 
Entreprenør 15: Labflex 2 2 

I alt: 36 33 

 

4 Arbejdes og byggeriets stade. 

ID-nummer er uddraget fra udbudstidsplanen. 
 
 
Bygning 1511, 0 etage 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

31 Malerarbejde Helge & Michael Jørgensen A/S 35 % 
38 Installationsarbejde  Bach VVS 95 % 
41 Installationsarbejde Airteam 95 % 
58 Installationsarbejde Lindpro 65 % 
 Forsyning til CTS Lindpro 100 % 
 Installationsarbejde Schneider 70 % 
 Montage Schneider 20 % 
 Kabeltræk Atea 95 % 

 
Bygning 1511, 1 etage 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

68 Murerarbejde Brdr. Thybo 99 % 
 Montering af døre Hvorslev byggefirma 95 % 
74 Malerarbejde Helge & Michael Jørgensen A/S 95 % 
77 Gulvbelægning A.I Gulve 90 % 
 Montering Bach VVS 95 % 
 Montage Airteam 96 % 
87 Vakuumarbejder Busch Vakuumteknik 100 % 
 Montering Lindpro 100 % 
 Kabeltræk Atea 95 % 
 Installationsarbejde Schneider 98 % 
 montage Schneider 90 % 
 Inventar montage Labflex 98 % 
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Bygning 1511, 2 etage 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

114 Murerarbejde Brdr. Thybo 99 % 
119 Malerarbejde Helge & Michael Jørgensen A/S 95 % 
 Montage Bach VVS 95 % 
132 Vakuumarbejder Busch Vakuumteknik 100 % 
150 Installationsarbejde  Schneider 98 % 
 Montage  Schneider 90 % 
 Inventarmontage Labflex 98 % 

 
Bygning 1511, 3 etage 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

158 Murerarbejde Brdr. Thybo 99 % 
 Montage Airteam 95 % 
 Installationsarbejde Schneider 95 % 
 Montage  Schneider 90 % 
 Montage Atea 95 % 

 
Bygning 1511, 4 etage 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

202 Murerarbejde Brdr. Thybo 99 % 
207 Malerarbejde Helge & Michael Jørgensen A/S 95 % 
210 Gulvbelægning A.I Gulve 90 % 
 Montage Bach VVS 95 % 
218 Montage Airteam 95 % 
220 Vakuumarbejder Busch Vakuumteknik 100 % 
 Montage Lindpro 98 % 
 Montage  Atea 60 % 
238 Installationsarbejde Schneider  98 % 
 Montage Schneider 90 % 
 Inventar Labflex 95 % 

 
Bygning 1511, 5 etage 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

251 Malerarbejde Helge & Michael Jørgensen A/S 98 % 
257 Installationsarbejde Bach VVS 85 % 
261 Installationsarbejde Airteam 99 % 
266 Føringsveje Lindpro 75 % 
 Installationsarbejde Lindpro 75 % 
 Installationsarbejde Schneider 70 % 
 Montage Schneider 30 % 
 Inventar Labflex 98 % 

 
Bygning 1511, fælles (alle etager) 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

 Føring fra 1513 og 1512 Busch Vakuumteknik 100 % 
 Installation på toiletter Lindpro 99 % 

 
Udvendige arbejder 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

 Montering af vinduer Hvorslev byggefirma 98 % 
 brystningsarbejder Brdr. Thybo 95 % 
1510 



 

www.moe.dk Side 7 af 13
 

ID Aktivitet  Entreprenør Stade 

 Demontering Lindpro 80 % 
 Installationsarbejde Bach vvs 98 % 
 Installationsarbejde Airteam 98 % 
 Montage Airteam 98 % 
 Installationsarbejde Lindpro 90 % 
 Montage Lindpro 90 % 
 Installationsarbejde Schneider 98 % 
 Montage Schneider 95 % 
 Inventar Labflex 95 % 

 

5 Tids- og arbejdsplaner. 

Gældende tidsplan: 06.07.2018 (rev 6) 

 
Pkt.  Aktion 

5.96 Lindpro ønsker en melding om hvornår der kan monteres armatur rum 512. 
Bach VVS mangler stadig og lave blandesløjfer og rørføring. Der kan ikke monte-
res armaturer for dette er udført.  Lindpro er begyndt at montere armaturer. 
 

Afklaret 

5.98 Schneider efterspørger hvornår er der aktivt netværk. Atea oplyser at de forven-
ter at dette er oppe og køre sidst i juli. Atea har booket en mand til udføre dette 
i uge 30. Atea har bedt om at få rengjort etage 5, inden der monteres aktivet 
udstyr. Der er stadig ikke foretaget en tilstrækkelige rengøring. Der mangler dog 
stadig at blive lavet adskillige blandesløjfer, før en endelig oprydningen kan fore-
tages. Bach har udført rengøring. Der ligger forsat meget isolering og andre ma-
terialer.  
 

Afklaret 

5.107 Der efterspørges hvornår der kommer lofter på i trappeskakten i bygning 1511. 
alle etager skal malerbehandles inden der kan monteres lofter. Der er blevet 
ryddet op, på nær 5 etage, hvor der stadig står materialer. Maleren er begyndt 
at spartle opgangen. 
Efterskriv: Maleren forventer at Tømre kan starte på lofter sidste i uge 37.  
 

Afklaret 

5.108 Schneider efterspørger hvornår Bach VVS vil udføre blandesløjfen til ventilations-
anlægget. Dette kan Bach vvs ikke oplyse på nuværende tidspunkt. Schneider 
påpeger at blandesløjferne på 5 etage har størst prioritet. Bach VVS færdiggøre 
alt vvs-arbejde i bygning 1510 i denne uge. Bach VVS er startet med Blandesløj-
fer i bygning 1511, i teknikrummet på 5 etage. Bach forventer at være helt fær-
dig fredag d. 07.09.2018. Bach VVS bekræfter at de har alle blandesløjfer i 5 
etage i bygning 1511 og alle Blandesløjfer i bygning 1510 klar til d. 07.09.2018, 
så Schneider kan montere instrumenter og ventiler.  

Afklaret 

5.113 Rum 502 er nu taget i brug til undervisning og derfor kan de resterende arbejder 
kun udføres uden for undervisningstider. 
Undervisningstiderne er som følger: 
Tirsdag: 12-17 
Onsdag: 9-14 
Torsdag: 12-17 
Fredag: 12-17 
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5.114 Den midlertidige køl skal omlægges til permanent køl, hvilket kræver at nogle af 
laboratorierne skal lukkes ned. Byggeledelsen vil indkalde til et koordinerings-
møde mellem AU og entreprenørerne. Der bliver afholdte møde omkring dette 
senere denne dag.  
 

Afklaret 

5.115 Brdr. Thybo er ved at murer brystningen ved materiale hejset og Hvorslev vil 
montering de sidste vinduer tirsdag i næste uge (uge 36). Brystninger er først 
blevet færdige d.d. Hvorslev starter montering af vinduer mandag i uge 37. Når 
Sålbænk er støbt og vinduerne er fuget vil hejs og stillads blive demonteret. 
Punktet er afklaret. Der skal dog være fokus på gulve ved alle brystnin-

ger. Byggeledelsen tager fat i Gulvmand. 

Afklaret. 

5.116 Byggeledelsen efterspørger om alle er klar til at der kan foretages en rengøring 
af 1, 2 og 3 etage i bygning 1511. dette er der ingen indsigelser imod. Derfor vil 
byggeledelsen planlægge at der bliver udført rengøring af ovenstående etager 
sidst i næste uge (uge 37).  
Det oplyses, at rengøring allerede har været i gang primo ugen. Etage 3 

mangler fortsat at blive gjort ren. 

Afventer 

5.117 Schneider påpeger at de ikke kan overholde milestonen for performancetest 4 
(mekanisk komplet) i bygning 1511. Det aftales at der afholdes et møde med 
Schneider, hvor de bedes fremlægge hvilke punkter ift. performancetest 4 de 
ikke kan nå. 
Møde afholdt. Afklaret. 

 

Afklaret 

5.118 Labflex påpeger at de gerne vil færdiggøre rum 514 i bygning 1510, men at der 
forsat er meget affald og materialer fra de andre håndværkere. Alle entreprenø-
rer der har haft arbejde i dette rum bedes lave en grundig oprydning. Genta-

gelse 

 

Alle 

5.119 Lindpro efterspørger hvornår de kan færdiggøre deres arbejde i kemidepot. Air-
team vil montere ventilationen i denne uge (uge 36), hvorefter Lindpro kan 
montere deres føringsveje. 
  

Afklaret 

5.120 Atea mangler at trække PDS-kabler i rum 414 i bygning 1511. 
Gentagelse 

Entr. 10 

5.121 I forbindelse med indregulering af 1510, blev det desværre konstateret, 

at en række kabler (el) til eksist. stinkskabe var blevet kappet. Forsy-

ningen til stinkskabene er nu genoprettet, men indregulering af 1510 

skal planlægges på ny. Byggeledelsen håndterer dette. 

MOE 

5.122 Schneider påpeger, at performancetest milepæl nr. 4 er svær at reali-

sere grundet arbejdets stade og de forsinkelser der har været. Byggele-

delsen kigger på dette. 

Efterskriv: Milepæl nr. 4 er nu flyttet til d. 21/9, og afvikles umiddelbart 

inden milepæl nr. 5 samme dag. 

Afklaret 

5.123 Lindpro påpeger, at tidsplan for kælder skal koordineres. Der mangler 

diverse installationsarbejder (og oprydning) før malerarbejder kan på-

begyndes (og afsluttende installationsarbejder kan ske). Byggeledelsen 

kigger på dette.   

MOE 

5.124 Lindpro påpeger, at der skal udføres gipsvæg i tavlerum, kælder byg-

ning 1511. Igangsættes nu, hvorefter gulv og ny væg males. 

Entr. 3 

Entr. 4 

5.125 Lindpro påpeger, at der er en reol i vejen på etage 6 i 1510 (til venstre 

når man kommer ind i teknikrummet). Byggeledelsen afklarer med AU 

om at få den flyttet ASAP. 

MOE 

AU 
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5.1 Kommende (udvalgte) arbejder frem mod næste byggemøde: 

1511 

• Etage 0 
o VVS Installationsarbejder. Pågår 
o Schneider udføre installationsarbejde. Pågår. 

 
• Etage 1 

o Ventilationsarbejder. Afventer laf-bænke. 
o El montage. Afventer laf-bænke. 
o Montering af inventar. Mangler lukning. 
o Rengøring 

 
• Etage 2 

o Montering af inventar i 221 og 222. Mangler lukning. 
o Malerarbejde i gang. Pågår 
o Montering af gulvbelægning i gang. Pågår. 
o Rengøring 

 
• Etage 3 

o Rengøring 

 
• Etage 4 

o Malerarbejder, øvrige rum. Puds omkring nye dørkarme. pågår 
o Installationsarbejder, (sikring og CTS) pågår.  
o Gulvbelægning i gang. Pågår. 
o Montering af inventar. Mangler lukning. 
o Malerarbejder i gang. Pågår. 
o Sugearme, montage af resten 

 
• Etage 5 

o Vvs installationsarbejder. Pågår. 
o Montering af føringsveje i 512. Afventer. 
o Schneider laver installationsarbejde. pågår. 

 
1510 

• Etage 4 
o Genmontering af lofter. Færdig. 

• Etage 5 
o CTS arbejder. Pågår. 
o Lukning af inventar. 
o  

• Etage 6 
o Ventilationskanaler monteres. Pågår. 
o VVS arbejder. Pågår 
o CTS arbejder. Pågår. 
o Montering af føringsveje. Færdig. 

 

FÆLLES 

• Indregulering 
• Mangelgennemgang 
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6 Kvalitetssikring. 

6.1 Nogle entreprenører er tæt på at have faktureret deres kontrakt til 100 %. 
Derfor efterspørges KS-materialer inden kontrakten kan faktureres 100 %. 

6.2 Hvorslev bedes fremsende KS-materiale. Er fremsendt. 

6.3 Thyssenkrupp har fremsendt KS-materiale til gennemsyn. Er fremsendt. 

6.4 Alle bedes have fokus på fremsendelse af KS samt D&V. Sidstnævnte 

skal bruges ifm. ibrugtagningstilladelse, hvorfor dette gerne må frem-

sendes snarest muligt. Deadline er d. 24/9. 

 

Der er modtaget materiale fra følgende: 

• Kingo 

• Hvorslev 

• Thyssenkrupp Elevator (kun KS, D&V mangler) 

• Busch (kun KS, D&V mangler) 

• HLR Montage 

 

Øvrige mangler fortsat. 

7 Entreprenørnotater og rådgivertilsyn 

7.1 Der henvises til Byggeweb Capture. 

7.2 Der er udført en mangelgennemgang af rum 502 inden AU har overlaget loka-
let. Der er udført registerringer i Capture. 

7.3 Mangelgennemgang i næste uge vil fortsat ske via Capture. 

 
 

 
 

 

8 Aftaler / punkter til afklaring. 

Pkt.  Aktion 

8.143 Lindpro spørger hvordan de skal lave Potential udligning af Labflexs installations-
kanaler. Potentialudligningen er placeret midt i installationsbroerne. Lindpro påpe-
ger, at hvis de skal føre udligningen ned til udligningspunktet i installationsbroen, 
skal de adskille installationsbroen igen. Byggeledelsen vil bede Labflex flytte udlig-
ningspunktet.  Der skal afholdes møde for at få afklaret dette punkt. Møde afhol-
des tirsdag d. 11.09.2018.  

Afklaret 

8.162 Schneider påpeger at den eneste vej ind bag ventilationsanlægget på 5 etage i 
bygning 1511, er hen over en lyddæmper, som over sigt vil blive beskadiget. 
Schneider forslår en trappe hen over lyddæmper. Bach VVS oplyser at de muligvis 
spærre denne adgangsvej med flere blandesløjfer. Mulig løsning afventer monte-
ringen af alle blandesløjfer. Blandesløjfe er monteret og spærre. Byggeledelsen og 
AU kigger på dette endnu en gang. Gentagelse 
 

MOE 
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8.173 En bordplade i rum 413 er blevet beskadiget. Airteam har taget ansvaret for 
denne skade. Labflex bliver bedt om at bestille en ny bordplade. Labflex informere 
om at demonteringen af denne bordplade betyder at hele inventarøen skal de-
monteres og adskilles. 
Endnu en bordplade er blevet beskadiget. Denne gang er det en montør fra Lind-
pro som er kommet til at bore i bordpladen. Denne bordplade er dog noget nem-
mere at skifte. Bordplader i 1511 er bestilt. 
Labflex oplyser om endnu en skade på en nymonteret bordplade i rum 502. 
Nye bordplader er modtaget d.d. 
 

Afklaret 

8.186 Indblæsningsrørene i østlig side af kemidepotet er placeret forkerte ift. skabenes 
placering. Airteam har lavet justeringer så alle skabe kan tilkobles, men en af ind-
blæsningsrørene kan ikke bruges og er blevet fjernet. Dette betyder ekstraarbejde 
for tømre og maler. Airteam afklarer og afholder udgift. 
 

Entr. 7 
Entr. 3 
Entr. 4 

8.189 Schneider efterspørger dokumentation til CE-mærkning fra Airteam. Airteam 
fremsender hurtigst mulig. Er modtaget. 
 

Afklaret 

8.190 Køleanlægget til rum 319, på 5 etage i bygning 1511, er stadig midlertidig forsy-
net og der skal skiftes pumper. Der udover er styringen også midlertidig forsynet. 
Der skal aftales med AU om hvornår rum 319 kan tage ud af drift, så der kan la-
ves permanente forsyninger. Møde afholdes i eftermiddag.  
Afklaret. Mandag-Onsdag i næste uge lukkes der ned. Er aftalt med AU. 
 

Afklaret 

8.193 Ved opstarten af ventilationen til rum 502, måtte der laves midlertidige kanalfø-
ring for at få kemikalieudsuget op at køre, da man afventede leveringen af to bøj-
ninger. Ved etableringen af midlertidig kemikalieudsug kom Lindpro til at forsyne 
en 230v motor med 400v, hvilket resulterede i at motoren brændte af. AU leve-
rede ny blæser til den midlertidige kemikalie udsug. Lindpro forsøger at få moto-
ren repareret. 
Lindpro har fået leveret ny motor. Udføres mandag. 
 

Afklaret 

8.194 Labflex påpeget at der i rum 414 og 428 skal monteres 9 stk. punktudsug, som 
skal monteres i betondækket. Denne er der ikke plads til, grundet alle installatio-
nerne som ligger over nedhængt loft. Byggeledelsen undersøger alternativer. Mail 
sendt til Labflex. Loftbæringer er leveret til pladsen. Afventer svar fra Labflex. På-

går. 
 

Entr. 15 

8.196 Maler gør opmærksom revne i betondæk ved tappegangen. Brdr. Thybo bedes 
kigge på denne skade. Gentagelse. 

 

Entr. 2 

8.197 Lindpro påpeger at der ligger PDS-kabler ringlet op i en skakt på 3 etage, ved rum 
327. denne skakt kan ikke støbes til før Kablerne er trukket korrekt. 
 

Afklaret 

8.198 Lindpro påpeget at der er andre entreprenører der har demonteret lysarmaturer. 
Det påpeges at demontering af armatur kun skal udføres af Lindpro. 
 

Afklaret 

8.199 Udskiftning af lys armaturer i gang på 5 etage i bygning 1510 er ikke indeholdt i 
projektet. Bygst og byggeledelsen kigger på dette efter mødet. Gentagelse. 

 

BYGST 
MOE 

8.200 AU påpeger at klinker i gang på 5 etage i bygning 1510 er løse. Byggeledelsen på-
peger at Brdr. thybo har udskiftning af klinker med i deres projekt. Gentagelse 

 

Entr. 2 

8.201 Hvorslev efterspørger hvornår rustfri skinner kan monteres i gangarealer. 
Efterskriv: Maler har bekræftet at disse skinner kan monteres. 
 

Afklaret 
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8.202 Hvorslev påpeger at mineralulden på loftet i 1510 er beskadiget og spørger om 
Bygherre ønsker dette udskiftet. Byggeledelsen Undersøger dette. Gentagelse. 

 

MOE 

8.203 Byggeledelsen har fremsendte forespørgsel til Labflex omkring udførsel af sporga-
stest på stinkskabene i rum 502 i bygning 1510. der er dog ikke modtaget svar 
endnu. Gentagelse. 

 

Entr. 15 

8.204 Der skal være særlig fokus på rengøring af laboratorier med LAF-bænke. 

Der skal være rent inden LAF-bænke opsættes. Det drejer sig om rum 

1511.112 og 1511.130. Byggeledelsen koordinerer dette. 

MOE 

8.205 Eksisterende sugebokse på etage 3 hhv. etage 5 mangler/er endnu ikke 

sat ind i rummet. Skal opsættes snarest muligt grundet indregulering. 

AU 

8.206 Der mangler spartling og maling omkring markisetryk. Igangsættes. Entr. 4 

8.207 Maler efterspørger affugtere ved brystninger, der netop er blevet pudset 

op. Byggeledelsen koordinerer dette 

MOE 

8.208 Der er kollision mellem loftlem og indblæsningspose. Airteam og Hvorslev 

kigger på mulighederne efter mødet. 

Entr. 3 

Entr. 7 

8.209 Labflex efterspørger placering af sugearme i 414-1, 414-3 og 432. AU af-

klarer placering med Labflex umiddelbart efter byggemødet.  

 

AU 

Entr. 15 

8.210 Labflex påpeger, at der er mange skader på bordplader. Flere har været 

kommunikeret til byggeledelsen, men efter afdækningen er fjernet har 

flere skader (mindre ting) vist sig. PEESP henviser til AB92 §12 ift. entre-

prenørens vedligeholdelsespligt indtil aflevering. Drøftes. 

 

MOE 

BYGST 

Entr. 15 

8.211 Schneider efterspørger ABA-bokse ved CTS-tavler. Schneider sender mail. Entr. 12 

Entr. 14 

MOE 

8.212 Lindpro efterspørger placering af 3 synlige udtag i rum 1511-118. Bygge-

ledelsen følger op sammen med au. 

MOE 

AU 

8.213 Lindpro efterspørger placering af sikkerhedsafbryder for fancoil i køkken-

depot, etage 1. Bach VVS og Lindpro aftaler placering. 

Entr. 6 

Entr. 9 

8.214 Gang på etage 1 mod nord. Såfremt der laves fast loft, skal der etableres 

serviceadgang.  

Entr. 3 

LINK 

 

9 Myndigheder 

• Fokus på ibrugtagningstilladelse ifm. aflevering. Kræver indsendelse 

af D&V-dokumentation, hvilket alle bedes fremsendes snarest muligt – 

og inden d. 24/9. 

10 Vejrlig. 

• Ingen vejrlige dage er forekommet. 

 

11 Ferie / stedfortræder. 

Ferieperiode Fraværende Firma Stedfortræder Kontakt 

36 Michael Maler Flemming 4119 9562 
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37   
ons tors fre. 

Thyge H. Christensen MOE Rasmus Lautrup 2812 9715 

12 Evt. 

• Ingen kommentar 
 


