Terslev Møllevej valgte
LB Døre & Vinduer
Da Andelsboligforeningen Terslev Møllevej her i sommer skulle skifte døre og vinduer faldt valget på
LB Døre & Vinduer i
Leestrup, og det har de
på ingen måder fortrudt.
HASLEV/TERSLEV Andelsboligforeningen Terslev Møllevej, som
består af 12 boliger i 6 dobbelthuse er fra 1988, og det var derfor
naturligt at døre og vinduer stod
foran udskiftning efter mere end
20 års brug, og for at få skiftet til
mere nutidige energivinduer som
lever op til tidens krav. For et par år
siden fik boligerne skiftet tag, så
udskiftningen af døre og vinduer
var næste step i renovering af boligerne i Terslev.
På spørgsmålet hvorfor man
valgte LB Døre & Vinduer, svarer
formand for boligforeningen Alfred
Høst, at han og hans kone var faldet over en annonce fra LB Døre &
Vinduer. “Vi tog derefter på besøg
til Lasse Bach i Leestrup, og vi fik
her set udstillingen og fik ved samme lejlighed mulighed for at se
produktionen, og det var her vi for
alvor blev tændt på at det skulle
være dem der skulle have opgaven”. “Snedkerne gik utroligt
meget op i deres arbejde og det
var interessant at se hvordan de
valgte træ til de enkelte elementer
i vinduet eller døren, og så er alt
jo lavet af godt træ og ikke i plastik
eller aluminium” udtaler Alfred
Høst. Efter dette besøg fik Alfred
Høst overbevist resten af bestyrelsen om hvad de syntes, og dette
førte til at Lasse Bach fik opgaven.

Udskiftningen af alle døre og
vinduer foregik i sensommeren og
også denne del af opgaven gik
upåklageligt. Der blev taget hensyn til hvornår det passede de
enkelte beboere at få udskiftet elementerne med hensyn til ferier mv.
“Hver torsdag afleverede vi en
plan for hvor der skulle skiftes ud i
uge efter og ikke en eneste gang
gik der noget galt. Det var meget
glædeligt og tilfredsstillende for
beboerne” siger Alfred Høst.

Efter ca. 1 måned, blev der
behov for en enkelt justering, som
blev klaret med det samme, men
det er jo ikke unaturlig når så mange vinduer og døre er blevet skiftet.
På det sidste spørgsmål om den
generelle tilfredshed siger Alfred
Høst: “Vi har været umådelig tilfredse med alt og der har ikke
været en finger at sætte på noget
- det kan anbefales for andre”.

