
        Christianshavn 28. april 2017 

 

Generel information om installation af Drytech-anlæg i vores kælder. 

Vi har arbejdet målrettet for at få gang i vores Drytech-projekt, som skal mindske fugten i at trænge op 

gennem vores kældre. Der vil blive brugt to forskellige typer sensorer, mod gårdsiden er kældervæggen 

meget fugtpåvirket, og der bliver indfræset en titaniumsensor, som virker mere koncentreret.  For resten af 

kælderen bliver der installeret langbølgeudstyr, som virker mere bredt. Installationen af Drytech- 

enhederne og sensorerne udføres af Drytech’s håndværkerteam. Der skal kun udføres arbejde i de 

kælderrum, der ligger op af kældervæggen ud mod gården. Ejerne af disse kælderrum modtager en særlig 

information.  

Der bliver fæstnet målemærker forskellige steder på kældervæggen, og de må ikke fjernes, da de bruges i 

forbindelse med vores kontrolmålinger. Den fulde virkning vil først kunne mærkes efter ca. 12 måneder. 

Arbejdet foregår kun i dagtimerne og er planlagt til 3 faser som fremgår af denne tidsplan: 

15/5 til 26/5 fra Burmeistergade 1C19 

29/5 til 9/6 fra Burmeistergade 21-27 og Andreas Bjørns Gade 16-28  

12/6 til 23/6 fra Andreas Bjørns Gade 10 til Brobergsgade 11 

Vær opmærksom på følgende:  

Arbejdet vil støve en del, og derfor skal du tildække dine ejendele i dit kælderrum, hvis du vil undgå, at de 

bliver mere støvet end ellers.  Vi fjerner alle hensatte genstande i gang- og fællesarealerne og placerer dem 

i storskraldsrummet.  

Såfremt der måtte befinde sig værdifulde effekter i kælderrummene i ovennævnte tidsrum, vil 

Ejerforeningen Aladdin ikke være ansvarlig for disse, hvorfor værdifulde effekter bedes fjernet forinden. 

Såfremt du udlejer din lejlighed, og din lejer benytter det til lejligheden hørende kælderrum, er det dit 

ansvar som ejer og udlejer, at informere din lejer - ejerforeningen har intet ansvar herfor. 

Hvis du råder over et kælderrum uden nr. på døren, skal du kontakte ejendomskontoret, så vi kan få 

opdateret tilhørsforholdet i vores ejerinformationsark. Dette er også vigtigt, når du en dag skal sælge din 

lejlighed. Kælderrum der ikke er mærket, vil blive varslet tømt efter opslag på døren til kælderrummet. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Aladdin 

Tidsplan og faseopdeling på tegning 

 
 


