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Kære Medbeboere,

Faldstammer og stigrør – Istandsættelsen er desværre udskudt
Efter vedtagelsen af faldstamme- og rørprojektet ved generalforsamlingen i foråret 2016
har vores arkitekt arbejdet hårdt på at detailprojektere opgaven. Opgaven blev budt ud,
og vi modtog 3 tilbud. Meget til vores store overraskelse viste det sig, at buddene lå
betydeligt over det forventede, og i et prisleje, som vi ikke var i stand til at betale med
vores nuværende opsparing. En forklaring kan være at, byggebranchen i øjeblikket er inde
i et boom, så der er ikke større sult efter nye opgaver, ligesom der ikke er vilje til at
forhandle om priserne.
Efter intensive drøftelser med arkitekten har vi fået udarbejdet et nyt og revideret
projekt, hvor vi har optimeret alle opgaverne. Blandt andet undlader vi at etablere stillads,
men vælger i stedet at reparere de evt. skader der måtte opstå i opgangene ved op- og
nedbæring af materialer.
Den ny version af projekt forhandler vi nu med den lavest bydende af de 3 budgivere og
ser frem til, at vi kan få accept til at begynde efter ejerforeningens generalforsamling i
foråret 2017. På det tidspunkt vil vi også have sparet nok op til at betale for projektet. Idet
vi loyalt følger beslutningen om, at vi efter tagreparationen kun gennemfører arbejder,
som vi har sparet op til. Vi skal ikke udskrive flere regninger til ejerne.
Bestyrelsen håber på forståelse for forløbet, og vi vil fremlægge det ”nye” projekt og dertil
hørende økonomi ved generalforsamlingen i marts 2017.

Altaner – vigtigt at fjerne blade
For de af jer, der har altaner som en del af lejligheden, er det meget vigtigt at sørge for at
holde afløbet fri for blade mm. Der må ikke stå vand på altanen, når det regner eller når
sneen smelter. Så husk at rense afløbet jævnligt, og skyl det igennem med en spand varmt
vand så vi undgår vandskader i stuerne under altanerne.

Vinduer
Med mellemrum reparerer vi ruderne i ejendommene. Det er en bekostelig affære (gns.
10.000 kroner pr rude i de høje lejligheder), da der oftest skal lejes dyr lift for at kunne
udføre arbejdet. Vi har nu samlet sammen til en runde af glasudskiftning, og arbejdet går i
gang om kort tid.
Men for at minimere risikoen for knust glas, opfordrer vi til, at man altid sørger for at
holde vinduerne fast, når man lufter ud.

Genbrugspladsen
Bestyrelsen vil som sædvanligt opfordre til at man selv transporterer storskrald,
byggeaffald, elektronikskrot, malerrester osv osv til Genbrugspladsen. Fællesskabet
betaler ekstra for at få fjernet det skrammel, som vi hober op nede i gården. Så ud over at
det ikke pynter, så koster det også en del at få fjernet affaldet.

Genbrugspladsen Bispeengen 35, 2000 F ligger 1,6 km fra vores gård, og der er åbent:
Hverdage
klokken 10.00 – 18.00
Weekend
klokken 10.00 – 17.00

Fælles om opgaverne
Bestyrelsen har fået en opfordring til at styrke fællesskabet. Det er vi fuldstændigt enige
i, og opfordringen vedlægges dette nyhedsbrev.

Papcontaineren
Husk at folde dit pap sammen, så der kan være så meget som muligt i papcontaineren.

Cykelskuret
Vi har fået nyt tag på cykelskuret. Det ser pænere ud, og cyklerne bliver ikke våde mere.
Men husk at børne- og legecykler skal stå i garagen i den nordlige ende af gården. Ikke i
cykelskuret.

De nedslidte trapper til kælderen
I løbet af 2017 regner vi med at få renoveret en af de nedslidte kælderhalse. Vi begynder
med en, for at se præcis hvordan de er konstrueret, om der er noget, der kan/skal
genbruges og ikke mindst hvor meget det koster. Målet er naturligvis, at det skal være
sikkert at færdes på trapperne, men også at gården skal få et pænere udtryk.

Marmoren ved indgangene på Ndr. Fasanvej
Den grumsetrøde farve er fjernet, men det har desværre ikke bibragt den oprindelige
marmoroverflade. Vi undersøger et par forskellige modeller for at forskønne
indgangspartierne

-

vende pladerne om (hvis de er pænere på bagsiden)
nedtage pladerne og få dem poleret op

Hold bagtrapperne fri for gods
Bestyrelsen minder igen om, at det i henhold til brandregulativet er fuldstændig forbudt
at opbevare noget som helst på bagtrapperne. Det gælder både brandbare og ikkebrandbare materialer. Brandvæsenet skal have fri og uhindret adgang via bagtrappen,
ligesom vi naturligvis ikke ønsker, at en evt. brand skal udvikle sig yderligere, fordi
bagtrappen anvendes som opbevaringssted.

Vand- og varmerør samt radiatorer – fyringssæsonen er begyndt
Skulle du have en enkelt radiator, som ikke giver tilstrækkelig varme fra sig, kan det
skyldes, at ventilen har sat sig fast, medens du har haft lukket for varmen i sommer. Du
kan forsøge at tage ventilhovedet af og ”motionere” den lille pind, der sidder midt i
ventilen, med et let bank af en hammer. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, må du ringe efter
en VVS-mand. Og vi benytter lejligheden til at erindre om, at det generelle princip for
betaling af VVS-arbejder i huset er – alt, hvad der er vandret af rør mm samt alle
radiatorerne i lejlighederne vedligeholdes af ejeren og eventuelle reparationer betales
også af ejeren. Bestyrelsen anbefaler, at vi også til private arbejder benytter VVS-firma
Jeppson, Borups Allé 138, tlf. 38 34 24 26. Og du skal selv ringe og aftale tid og den pris,
du vil betale.
De lodretløbende installationer vedligeholdes og reparationer herpå betales af
ejerforeningen. I hvert enkelt tilfælde skal bestyrelsen godkende at arbejdet på lodrette
installationer igangsættes.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle ejerne en glædelig jul og en god vinter.
Claus Dalsgaard

