Bygningsrapport fra byggesyn den 4.9.1974.
•

Moseve.1 12.

,. murer

reparation af udvendig trappe
(vanger)

. maler

maling udvendig

;. tømrer
II

låse ved udvendige døre
vinyl på køkkengulv

,

køkkenbordsplade udskiftes

II

'. murer

reparation af tag (tegl)

j. el

etablering af 3 faset strøm

Moseve,] 14 .
i.

tømrer

reparation af tag på udbygning
(etemit)

). tø + mu.

fastgørelse af hoveddør + murer

j. tømrer

vindskede på garage repareres

1.

udskiftning af facade på garage

"

3.

Birkealle 16, stue.

a. tømrer

gummiliste i havedør

b. maler

loft i stue reparares (males)

c. ko.

haveaffald bortkøres

d. v . v . s ,

reparation af cisterne i toilet

e. murer

fuger omkring hoveddør rep.

4*

Birkealle 16,1.

a. Y.V .S.

reparation af afløb i bad.

5.

Birkealle 32.

a. giarm.

rude i udhus isættes

b.

maling af flagstang + låger
(maling leveres)

c. tømrer

tag over bad rep. (utæt)

6.

Birkealle 36.

21• v.v.s.

tagrende rep. over køkkenvinduet

b. tømrer
»t
c.

forsatsvinduer monteres + glas
havelåge repareres

d. el

komfur repareres

e. tømrer

isolering på loft

f. marer

inddækning omkring skorsten

7-

Birkealle 38.

cl« murer

tapet understryges

b. tømrer

lister langs foålister

c. el

stikkontakt i kælder til fryser +

d. tømrer
e. 1!

carport ønskes
gelænder repareres

8.

Mølleve.i 2J.

21* v.v. s.

tagrende på udhus

b. v.v.s.

tagrende repareres på hovedhus

c. tømrer
d. f!

lukning af have + carport

9.

Ahomve.i 3.

a. murer

læmur repareres

b. maler

udhæng smøres + vinduer

c. murer

fuge ved vinduesparti repareres

/

lo.

isolering på loft

Ahomve.i 3«

a. tømrer

port repareres

b. v.v.s.

toilet repareres + rør

N r. 587

A/S DAFOIO - FREDERIKSHAVN

11.

Åhomvej lo.

a. murer

fuge omkring hoveddør

b . maler

havedør behandles

12.

Askeve .i 35.

a* murer

reparation af fuger omkring port

b. v.v.s.

vandhaner repareres

c. maler

vedhæng behandles

13.

Møllevej 41.
intet at bemærke.

.

14

Pemhø,' station.

a. murer

hoveddør rep. ved fuger

b . tømrer

isolering på loft

c. murer

sålbænk ved køkkenvindue, rep.

15

.
ingen hjemme

81«

spørgsmålet om gasvarme.

16 .

a. maler

vinduer kittes

b . giarm.

kældervinduer isættes (ruder)

c. tømrer

hoveddør udskiftes

d. tømrer

vinduesbeslag på kældervinduer rep.

e. tømrer

forsatsvinduer monteres

f.< ko.

bistade i gavl mod syd fjernes

g. tømrer

isolering af loft under toilet

h. murer

væg i kælder rep. (murer)

i

stophane på ejendommen findes.

ko.

17 .
cl*

marer

taget atæt

b. tømrer

isolering på loft

c. marer

vindue i toilet rep . (murer)

d.

fl

rep. af vægge i gang (murer)

e.

II

udvendig trappe rep.

18.
trappegang males (maling leveres)
a. tømrer
b. tt

linolimn på køkkengulv

c. murer

hul under dør til bad rep.

d. v.v. s.

rep. af vandhane ved håndvask

e. v.v.s.

blandingsbatteri over badekar rep.

f. maler
g* 11

overvægge i bad rep.

rep. af havedør + vandnæse

behandling af garage.

19.
di* tømrer
b.

11

c. maler
d.

II

vindue i stue rep.
havedør rep. + vandnæse
loft i køkken rep.
behandling af garage

e. v.v.s.

håndbruser rep., slange

f. maler

væg i kælder behandles

g- murer

rep. af udvendig trappe

h.

II

i. tømrer
t

tømrer

rep. omkring aftræk fra køkken
dør til garage rep.
rep. af låge

2 o.
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di* tømrer

Havedør rep. + vandnæse

b. kom.

klipning omkring vinduer

c. kom.

gartner til haven.

A/S OAFQLO . FREDERIKSHAVN

Dag og år:

5)

Matr. nr. 5 bo, Meder Dråby, Hovedgaden 65.
Ejeren af ovennævnte ejendom
fremsender ansøgning

Blad nr.

9.9.1974

loo
Formandens
initialer:

S
(0 O

.

om tilladelse til at opføre en garage .
Garagen ønskes placeret 4? 95 m. fra skel mod vej
(min. 6,0 m.). og med udkørsel til Hovedgaden.

I Besvaret d an :

l o . 9.1974

:

matr.nr.

6) Matr. nr, 6 bi. Over Dråby, Koralve.i 4«
Por ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender
ansøgning om til
ladelse til at opføre et udhus.
Udhuset ønskes placeret 2,5o m. fra naboskel med
placering af vindue mod dette skel.

I Besvaret den: __3-JLv?*1974_
i
matr.nr.

unaer j. nr.
t a a » iwn

7)
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Matr. nr. 5 bs, Meder Dråby, Egeve. 1 -i.
Ejeren af ovennævnte ejendom
frem
sender ansøgning om frist for fjernelse af over
dækning til august 1975 «
Sagen har den 21.august d.å. været behandlet i
bygningsrådet, hvor man vedtog,at nævnte over
dækning skal være fjernet inden 1 .12 .1974*

E Besvaret d e n :
I
I under j. nr.
8)

lo . 9.1974
matr. nr.

M atr. fflr° r7 [v r!B iE E e 'g g d ^ g

7.
I forbindelse med besigtigelse af gæstehytte på
ovennævnte ejendom, der ejes af
er det konstate

ret, at gæstehytten er placeret på sokkelsten.
I henhold til byggetilladelse af 25.5*1967 er der
betinget støbt fundament min. 9o cm under terræn.

$ Besvaret den:
I
i under j. nr.
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l o . 9.1974
matr.nr.
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