
Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse m.b.a. 
 

Renovering af slusehusenes facader. 

Breve til ejerne af slusehusene 1-13   25. februar 2022 

 

Kære ejere af slusehusene 1 – 13. 

Den første etape af renoveringen af slusehusenes facader vil blive påbegyndt den 21. marts. 

Ejerforeningens bestyrelse har indgået kontrakt med Maskinsnedkeriet Phønix, Varde, om 
renoverings-entreprisen. I forbindelse med fastlæggelse, sammen med entreprenøren, af den 
endelige tidsplan for arbejdets udførelse har det været nødvendigt at foretage enkelte ændringer i 
forhold til den tidsplan, der blev meldt ud til jer i februar 2021. Det har medført besvær for 
udlejningsbureauerne, da stort set alle slusehusene er udlejede i de berørte uger. Det beklager vi. 

På de nedenfor nævnte datoer skal husenes gårde og terrasser være ryddet for møbler og andet 
inventar, også inventar som måtte være sat fast til gårdenes træfacader, da disse også skal fornyes. 
Møbler og andet inventar kan sættes i carportene. 

Slusen 1, 2, 3 og 4: 
Gårde og terrasser skal være ryddet senest søndag den 20. marts. 
Renoveringsarbejdet påbegyndes den 21. marts og afsluttes den 22.april. I den sidste uge vil der 
blive arbejdet på nordfacaden. Sydfacaderne males i 2023. (Facadebrædderne er malet første gang 
fra fabrik.) 

Slusen 5, 6 og 7: 
Gårde og terrasser skal være ryddet senest søndag den 24. april. 
Renoveringsarbejdet påbegyndes den 25. april og afsluttes den 20. maj. I den sidste uge vil der blive 
arbejdet på nordfacaden. Sydfacaderne males i 2023. (Facadebrædderne er malet første gang fra 
fabrik.) 

Slusen 8, 9, 10 og 11: 
Gårde og terrasser skal være ryddet senest søndag den 14. august. 
Renoveringsarbejdet påbegyndes den 15. august og afsluttes den 9. september. I den sidste uge vil 
der blive arbejdet på nordfacaden. Sydfacaderne males i 2023. (Facadebrædderne er malet første 
gang fra fabrik.) 

Slusen 12 og 13: 
Gårde og terrasser skal være ryddet senest søndag den 11. september. 
Renoveringsarbejdet påbegyndes den 12. september og afsluttes den 30. september. I den sidste uge 
vil der blive arbejdet på nordfacaden. Sydfacaderne males i 2023. (Facadebrædderne er malet første 
gang fra fabrik.) 

 

 



Udskiftning af vinduespartier. 

I forbindelse med renoveringsarbejderne udskiftes vinduespartier med råddent karmtræ, da det vil 
være besværligt og dyrt kun at udskifte det rådne karmtræ. Ved udskiftningen erstattes de 
nuværende vinduespartier, som er med to-lags glas, med vinduer med tre-lags glas, da det er 
energibesparende og den i dag almindelig anvendte type. Såfremt husejere, hvis vinduer ikke er 
angrebne af råd, ønsker at udskifte deres vinduer til vinduer med 3-lags glas vinduer kan dette 
aftales med os, idet ejeren i så fald skal dække udgiften til levering og montering af de nye 3-lags 
vinduer. Udgiften er 13-14.000 kr. incl. moms. Vi skal have besked senest 8. marts fra de husejere, 
som ønsker dette gjort, således at de nye vinduer kan sættes i ordre. 

I de rum, hvor vinduerne skal udskiftes, skal gardinerne være fjernet og gardinstænger afmonteret. 
Alle møbler, tæpper og andet inventar skal være rykket mindst 2 m bort fra vindue. De berørte 
husejere vil få besked hurtigst muligt efter den 8. marts, hvornår udskiftning af et eller 2 vinduer i 
deres slusehus forventes at skulle udføres.  

Udskiftning af krydsfinerplader i mellemgang. 

Mellemgangene hører ind under indendørs vedligehold, altså en udgift ejerne selv skal afholde. 
Såfremt en ejer ønsket at få udskiftet en krydsfinerplade, som er angrebet af råd, kan det udføres af 
vores entreprenør for en udgift, incl. opsætning og maling, på ca. 1.250 kr for en 60 cm bred plade i 
fuld højde. 

  

Venlig hilsen, 

bestyrelsen for ejerforeningen 


