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Ændring af tidspunkter for 1-års gennemgang
i gårdhavehusene på Ravnkildevej

Tidligere på ugen omdelte vi information om 1-års gennemgang. I den forbindelse har flere af jer, heriblandt bestyrelsen, 
gjort opmærksom på den korte tidsfrist. Vi sætter stor pris på, at I gør os opmærksomme på de udfordringer, der kan være, 
og derfor har vi naturligvis også valgt at finde nye tidspunkter for gennemgangen af lejemål.

Vi har valgt at dele de to dage op i tre tidsblokke hver, så I har bedre mulighed for at vurdere, hvorvidt I kan være hjemme 
på det givne tidspunkt.

Se tidsrummet for dit gårdhus i det nedenstående:

Tirsdag den 11. august 2020: kl. 08.00-12.00  1A-29B
 kl. 11.00-14.00 31-55B
 kl. 12.30-15.00 57-75

Onsdag den 12. august 2020: kl. 08.00-12.00 77-93
 kl. 10.00-14.00 95-119
 kl. 12.30-15.00 121A-141B

Du kan stadig vælge mellem at være hjemme eller at aflevere en nøgle.

Vi har fuld forståelse for, at ikke alle kan være hjemme i de givne tidsrum, og derfor er man stadig velkommen til at aflevere 
en nøgle til servicekontoret på Fyrkildevej 7. Det er også en mulighed at aflevere en nøgle, selvom man regner med at være 
hjemme, hvis man vil være på den sikre side.

Eftersynet er en del af Himmerlands kvalitetssikring, og vores formål er at registrere fejl og mangler, som kan henføres til 
de entreprenører, der har udført byggeriet. Dermed har synet ingen indflydelse på det syn, der udføres i forbindelse med 
fraflytning af en bolig.

Vi er opmærksomme på, at det vil være mest hensigtsmæssigt at have et konkret tidspunkt, men mængden af fejl og 
mangler varierer utroligt meget fra bolig til bolig, og derfor er det ikke muligt at give helt konkrete tidsangivelser.

Venlig hilsen
Himmerland

Det er vigtigt, at vi alle føler os sikre og trygge. Derfor 
er der mulighed for at kontakte os, hvis du gerne vil 
frabede dig et syn, fordi du er i karantæne, tilhører en 
bestemt risikogruppe eller er bekymret over at få besøg. 
Dette skal meldes til Himmerland Service Kildeparken 
på 98 15 98 79.

Vi kommer til at spørge ind til, hvorvidt man er syg, har 

symptomer eller er i karantæne, så der er mindst mulig 
risiko for både beboere og ansatte.

Det vil være en god idé at åbne alle indvendige døre i 
boligen, så vi på den måde undgår kontakt til diverse 
overflader. Vi holder minimum 1 meters afstand under 
hele synet.

Om Covid-19

Kontaktperson: Projektleder Allan Revsbech, tlf. 96 31 52 29, ar@abhim.dk


