
Det er beklageligt for alle at byggeriet er blevet forsinket og dermed at I naboer skal 
leve med generne i længere tdd Til orientering kan jeg bldad oplyse at det har været 
nødvendigt at spunse, dvsd banke pæle i jorden, som har forsinket byggerietd Det 
krævede dispensaton fra kommunen og krævede at I beboerne bliver adviseretd I fk 
en naboinformaton i brevkassen dd 23-05d2018, hvor vi informerede om 
spunsningend I uge 15 blev der banket spuns ned og dete har utvivlsomt larmet og 
sikkert også kunne mærkesd I den forbindelse blev der sat følere på de nærmeste 
bygninger, for at registrer om rystelserne oversteg de grænseværdier der er sat for 
rystelserd Hvis dete skulle være tlfældet ville spunsningsarbejdet automatsk 
stopped Set fra byggeriet side gik spunsningen godtd Der kom ingen alarmerd

Alle tlstødende huses fundamenter er blevet fotograferet inden byggeriet gik i gang,
for at registrerer eksisterende revner i fundamenter og for eferfølgende, at se om 
der er nye revner pgad byggerietd Nye revner der en konsekvens af byggeriet vil blive 
udbedret for kommunens regningd

Et andet problem vi er rendt ind i er leveringstder på fiserd For at sikre at alle fiser 
er ens i farve og størrelse skal de brændes samtdigd Det har desværre forsinket os 
yderligered

Ud over de nævnte grænseværdier for støj og vibratoner mandag tl fredag 7 – 18 og
lørdag 7 – 14 på 70 dB, og i kortere periode 75 dB, må der ikke larmes mere end 40 
dBd Jeg har tl orientering vedlagt en tegning der illustrerer hvad 70 dB kan 
sammenlignes medd Se nederstd

Vi gør alt for at overholde de retningslinjer der er for byggeri og tager jer naboers 
bemærkninger meget seriøstd Jeg har bldad modtaget fere klager vedrd belysningen af
pladsen om natend Der skal ikke være lys om naten, men det sker at det tænd/sluk 
ur der styrer belysningen af uransagelige årsager bliver frakobletd Så er I naboer gode
tl at informerer om at den nu er gal med belysningen igen, tak for detd




