
1) Mandag 14.november afsættes der mål i 
”valglokalet” i kælderen, hvor elevatoren skal 
holde til i nederste etage. Samme dag forven-
tes det, at der fra kl.7.00 bankes en lille del af 
væggen ned (færdig til kl.9.00) fra trappegan-
gen på nederste etage og ind i ”valglokalet”. 
Der opsættes derfor en midlertidig støvskærm 
på gangen.

2) Tirsdag 15.november går det løs med byg-
gelarm. Der skal skæres et ret stort hul i be-
tongulvet i ”valglokalet”. De følgende dage 
skal det bankes / skæres i stykker og køres på 
el-truck ud i en container, der stilles lige uden 
for de dobbelte glasdøre på nederste etage.  
Der lægges skåne- plader på klinkegulvet. 
Perioden er ukendt, maks. til sidst på ugen efter, 
men måske varer det kun få dage. Starter først 
kl. 8.00 om morgenen, skal stoppe 17.00 – af 
hensyn til naboerne.

3) En brønd, der nu er i ”valglokalet” skal flyttes 
ud i trapperummet, så der skal skæres hul i 
klinkerne.

4) Mandag 21.november: På midterste etage 
skal der udendørs bores 4 huller til de fire hjør-
ner, der skal holde elevatortårnet. Det larmer!

5) Udendørs skal der skæres et hul i baldaki-
nen, så elevatortårnet kan hejses ned gennem 
dette hul.

6) Selve tårnet, der leveres i ét stykke (og er 
mere end tre etager højt) hejses med en mega 
kran på plads i uge 50. Der er etableret kontakt 
til Domea, at de må komme ind i gården med 
kranen.

7) På øverste etage skiftes et vindue i et kontor 
hos arbejdsmarked fra alm. glas til brandglas. 
Dato er ukendt, men der kommer en stor kran 
på nederste P-plads og hejser vinduet på 
plads.

8) Der fjernes to vinduer i aulaen ud mod ele-
vatoren. Hullerne mures til og så males der i ste-
det for. Dette var jeg uforstående over for, især 
fordi jeg havde svært ved at forstå forklaringen 
om, hvilke vinduer det drejer sig om, fordi de 
fortalte det var vinduer ind til et depot!!!

9) De er faktisk meget forstående over for 
vores større arrangementer. Derfor arbejdes/
støjes der ikke torsdag 17.11 formiddag, da vi 
har foredrag i aulaen.

10) Jeg har givet dem mulighed for at benytte 
det lille depot (det gamle sygeplejerskedepot) 
på nederste etage (nabo til valglokalet). Der 
er dør mellem de to lokaler. De kan så hente 
vand, der skal bruges, når der skal skæres, og 
de kan sidde og spise madpakken i lokalet…
De må også benytte vores toilet. Så slipper vi 
nemlig får en skurvogn udendørs!

11) Næste byggemøde er næste torsdag 
kl.8.30. Jeg deltager og orienterer så om, at der 
ikke må arbejdes torsdag 24.11 før middag, da 
der er foredrag igen.

12) Det ene firma har fået koden til nøglebok-
sen og er instrueret, så de selv kan låse op og i 
gennem glasdøren nederst.

13) De håber, elevatorfirmaet kan klarmelde 
elevatoren i uge 2 eller 3, eller 4. Dernæst skal 
Faaborg-Midtfyn Kommune sige OK med en 
ibrugtagningstilladelse. Der er håb om, der er 
klar til start februar, men ingen garanti..

Men, men, men ... det er bliver da fantastisk, 
når vi skal invitere til reseption i anledning af 
den første tur i elevatoren!!!

Mange hilsner Troels...

Etablering af elevator på Guldhøj
Den længere ventede elevator kommer nu! Planlægningsfasen har været 4 år på vej,  
og nu, 4 dage før opstart, har vi så fået de første informationer på et byggemøde:

Nu sker det...  
-vi får snart en elevator på Guldhøj...

Guldhøj
Huset - med plads til alle...

GULDHØJ 
Floravej 11, 5750 Ringe
husetguldhoj@gmail.com  
www.guldhoj.dk 
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