
Aladdin februar 2019

Status prefebruar 2019 for Aladdin projekter
vedtaget pa GF i 2017

Projekter mod kCElderfugtog renovering af fugtskader og
renovering af hovedtrapperne.
Overordnet status januar 2018:

Vi har prioriteret hovedtrapperenoveringen og de fugtfortrcengende initiativer h0jest i 2017. Vi har ogsa
prioriteret radgivning, viden og opsamling af data meget h(l')jt. Helt konkret har vi fundet en meget kyndig
byggeradgiver (ingeni(l')r), der har stor ekspertise i vedligeholdelse af gamle bygninger. For at dele viden og
opkvalificere vores medarbejdere og os selv, holder vi planlcegnings- og statusm(l')der sam men med
radgiveren hver anden onsdag formiddag. Det er meget motiverende, at fa delt og optimeret vores viden
om ejendommen, projektfremdrift og prioriteringerne.

Overordnet status januar 2019

Hovedtrappeprojektet har haft vores fokus i 2018 - der har vceret afholdt byggem0der stort set ugentligt
og vi har, efter en forsinkelse pa et par maneder i starten af projektet, indhentet forsinkelsen og vi f01ger nu
den oprindelige tidsplan. Projektet slutter med udgangen af februar 2019. Vi har behandlet 95
tillcegsarbejdere i forskellig st0rrelse. Et tillcegsarbejde er et arbejde, der ikke er beskrevet og med i
udbudsmaterialet, men som viser sig i 10bet af projektet. Det kan vcere alt fra en forh0jet fod liste til en
st0rre reparation af bjcelker i etagedcekket. I kcelderprojektet har vi fokuseret pa de dele der giver mest
vcerdi eller fugtfortrcengning for pengene. Nogle af vores planlagte aktiviteter er blevet droppet efter
radgivning fra vores ingeni0r, fordi effekten ikke star mal med udgiften.

I den sidste fase af projektet har vi skaret det samlede projekt til, sa vi kommer i mal med de vigtigste tiltag
under skyldigt hensyn til vores budget. Vi har ogsa fokuseret pa det sikkerhedsmcessige i forhold til
brandsikkerheden. Her gcelder det om, at forsinke spredningen af en eventuel brand, sa beboerne kan na,
at komme i sikkerhed. Derfor 0nsker vi ogsa, at gennemf0re et projektet, hvor vi far udskiftet
bagtrapped0rene til en d0r der opfylder kravene til en brandhcemmende d0r.

Fugtforebyggende projekter, der skal skabe et milj0 i kceldrene, sa vigtige
bygningsdele ikke nedbrydes pa grund af fugtpavirkning.

Samlet estimat kr. 3.514.750,- (priserne er incl. moms)

1. Dry tech 10sning- Der er 2 forskellige metoder:
a. En elektrode metode der virker mere lokalt og kraftigt gennem indmurede elektroder.
b. En langb01ge metode der virker mere bredt i et omrade, boksen placeres typisk i midten af

kcelderen

Drytech l(I')sningerne har en langsom virkning, dvs. der kan f0rst forventes malbare effekter efter ~
til et helt ar efter installationen. Der er en begrcenset driftsomkostning til el og Dry tech service



aftale forbundet med installationen. Vi har en "pilotinstallation" med 2 stk. langbfl)lge bokse og der
er konstateret meget fine maleresultater.

Estimeret omkostning: 1.683.000,-

Drytech anleeg pa de mest udfordrede dele af ejendommen - tilbud kr. 1.6 mill + elinstallation 33
230V stikkontakter, skfl)nnet til kr. 1.000,- pr. stk. (materialer og arbejdslfl)n) i alt kr. 33.000,- +
uforudsete omkostninger pa kr. 50.000,-

Status januar 2018

I juni blev vi feerdige med Dry tech installationen - vi har oprettet malepunkter og et malesystem,
sa vi kan ffl)lge udviklingen og eventuelt iveerkseette supplerende tiltag. Vi har allerede konstateret
en effekt og vi kan se, at der hvor keelderen er meget fugtig, kan supplerende tiltag optimere
virkningen af Dry tech anleegget. Vi gennemffl)rer en ny maling ffl)r generalforsamlingen og vi er
meget speendte pa resultatet, da det samtidigt, kan vise os, hvor vi kan fa mest gavn af
supplerende tiltag. Pa den made far vi eksakte malinger over keeldrenes fugtighedstilstand.

(l)konomisk status: forbrugt 1.598.400

Status januar 2019

Malingerne har vist den forventede forbedring og de viser ogsa hvilket initiativ der har den stfl)rste
effekt.

(l)konomisk status: intet forbrug vi overgar til en servicekontrakt i 2019

Afvanding af "tceppedramet" i kcelder - etablering af 7 pumpebrfl)nde for at sikre at teeppedrcenet
altid kan komme af med dreenvandet. Projektet bestar af elinstallation, VVS installation og en
pumpe i en god kvalitet. Estimeret pris pro pumpebrfl)nd kr. 8.000,-.

Estimeret omkostning 56.000,-

Status januar 2018

Vi har installeret pumper pa tre steder, hvor vi kan se, at der er et oplagt behov. Konkret betyder
det, at nar der star vand op over den midterste del af dreenrfl)ret, kan det have en effekt, at fjerne
vandet. Vi afventer med de resterende tiltag, indtil vi ved mere om, hvor behovet er stfl)rst. Det far
vi viden om, nar vi har forskellige malinger bade af fugtigheden i fundamentet og for vores
grundvandsstand, som vi maier jeevnligt 4 forskellige steder.

(l)konomisk status: 9.538

Status januar 2019

Det har veeret sveert, at pavise en konkret forbedring - derfor har vi besluttet, at vi kun opscetter
pumper i to omrader hvor vandet star meget hfl)jt i dreenledningen.

BURl1 + BOD8 2 stk. + BROl1

2. Indvendigt drcen i fugtbelastede trappetarne - projektet skal medvirke til at affugte soklen i
trappetarnet. Der er identificeret 6 trappetarne der har et behov for indvendigt dreen. Der hugges



en ca. 30 - 50 cm. dyb rende i gulvet, hele vejen rundt pa indersiden af trappetarnet. Drcenet
tilkobles det eksisterende tceppedrcen via en rensebr0nd, sa vi kan kontrollere virkningen af
drcenet. Materialer: rensebr0nd - drcenledning - grus - beton og bortskaffelse af opgravet
materia Ie. Sk0nnet materialepris pro trappetarn kr. 12.000,- + arbejdstimer som er anslaet til 40
timer a 400,- kr. 16.000,-

Estimeret omkostning for 6 trappetarne 168.000,-

Status januar 2018:

Vi har gennemf0rt projektet for et trappetarn, for at fa en reference, sa vi ved hvor meget, dette
initiativ vii forbedre fugttilstanden i kcelderen. Resultatet viser, at det har hjulpet rigtigt godt og det
kan tydeligt ses pa vores malinger. MEN vi har m0dt nye udfordringer fra myndighederne. Det
handler kort om hvordan man betragter, denne lille tilf0jelse til et eksisterende drcen og
grundvandsh0jden. Vores byggetekniske radgiver og Flemming (vores vicevcert og murer) er ved at
unders0ge, hvordan vi kan fa fugten vcek fra trappetarnssoklen, sa vi ikke skal igennem en st(llrre
myndighedsproces, men naturligvis stadig indenfor de givne rammer. Dette er helt klart et initiativ,
som vi forventer os meget af.

(2)konomisk status: 41.931

Der er indk0bt materialer til 2 trappetarne.

Status 2019

Vi fortsatte med projektet og har efterf01gende fundet rester af det oprindelige drcen i de
efterf01gende trappetarne og derfor er det ikke n0dvendigt med en myndighedsgodkendelse, da vi
blot renoverer et oprindeligt drcen. Vi har besluttet, at gennemf0re dette tiltag for de fleste
trappetarne. Dette initiativ har vist sig at have den st0rste effekt pa fugten i kcelderen.

Vi har renoveret drcen I f01gende trappetarne: AND4 8161822 24 og 26 BUR25 - vi planlcegger
BUR27 og BUR23 inden 1. april. Herefter fortscetter vi med renoveringen, men det bliver under den
arlige vedligeholdelsesplan. Vi har planlagt de trappetarne, hvor vi har fyrkcelder til 2020. Disse
trappetarne er ikke scerlig belastet, fordi der er en betydelig mcengde varme fra fyrkcelderen og det
har en udt0rrende effekt. Det handler om AND6 - AND20 - BUR3 og BUR17.

(2)konomisk status 2019: Vi far udf0rt 10 stk. trappetarnsdrcen inden den 1/4 i alt 420.000,- som skal
med pa byggekreditten.

For resten af 2019 under bilag 4: BUR21 - 19 - 15 - 13 - 11- 9 - 7 - 5 +BR09 = 378.000,-

3. Ventilation af kcelder - den optima Ie ventilation af kcelderen kortlcegges. Vinterens t0rre luft skal
medvirke til en generel udt(llrring af kcelderomradet. Vores udgangspunkt er, at 4
ventilationsabninger pa begge sider af kcelderen er tilstrcekkeligt. Der etableres mekanisk
ventilation i en af de eksisterende ventilationskanaler. Ventilationen skal styres af
luftfugtighedsf01ere, sa der kun bruges mekanisk ventilation, nar luftfugtigheden udenfor er lavere
end luftfugtigheden i kcelderen. Estimeret pris: Etablering af 230V udtag - ventilator med
fugtstyring incl. montering. Kr. 3.500,- pro kcelder.

Estimeret omkostning 108.500,-

Status januar 2018:



Vi har haft flere forskellige rc'ldgivere til, at se pa den nuvcerende ventilation og de er enige om, at
der skal ventileres om vinteren og ikke om sommeren. Flere mener, at vores ventilation er OK, som
den er nu og effekten af en mekanisk ventilation, vii vcere meget begrcenset. Derfor har vi valgt at
dette initiativ skal pa listen over initiativer, som vi ikke prioritere i f0rste omgang.

¢konomisk status: intet forbrug i 2017

Status januar 2019

Vi har besluttet at kcelderen skallukkes med en brandd0r mod bagtrappen, sa det kun er luften i
kcelderen, der skal ventileres af de eksisterende ventilationsabninger. Lige nu er he Ie bagtrappen
og kcelderen i princippet et rum. Vi er startet pa rensning af de nuvcerende ventilationsabninger og
det har en god effekt.

¢konomisk status: Intet forbrug - rensningen er under almindelig drift og de nye brandd0re er
under et andet delprojekt.

4. Opvarmning af kcelder med returvarme - forventet 20 kceldere - estimeret omkostning pro
radiator: Materialer kr. 1.000,- + arbejdstimer 7 a kr. 400,- = 2800,- i alt pro radiator 3.800,- .

Estimat i aft 76.000,-

Status januar 2018

Dette initiativ vii vcere anvendeligt i nogle omrader hvor der er behov for supplerende tiltag.

Vi har dr{llftet tiltaget med vores radgivere men vi har endnu ikke installeret radiatorer, vi afventer
malingerne efter at Dry tech har virket et ar, sa vi kan se hvor behovet helt konkret er. Vi har et
st{llrre lager at brugte radiatorer som skal bruges til dette initiativ.

¢konomisk status: Intet forbrug i 2017.

Status januar 2019

Vi har besluttet at lukke dette initiativ, omkostningen i forhold til den forventede effekt g{llr at vi
hellere vii bruge penge og krcefter pa andre initiativer.

¢konomisk status: Intet forbrug i 2018.

Aktiviteten er lukket - intet forbrug i 2019.

5. Afrensning af indervcegge - afrensning af l{Ilst puds og saltudtrcek, reparation af fuger mm.
Initiativet skal sikre en bedre afdampning af fugt i kceldervceggen - scerlig trappetarnene trcenger
til denne behandling. I gennemsnit er der estimeret med 40 km pr kcelder a kr. 1.000,- pr km,

Estimeret omkostning i aft 1.240.000,-

Status januar 2018:

Her er endnu et eksempel pa noget der umiddelbart virker enkelt og ligetil. MEN vi har nu faet
betydelig mere viden om kalkprodukter og det er en "videnskab" som vi nu har faet et godt indblik
i. Det er noget mere kompliceret end f0rst antaget, men det har helt sikkert en god effekt, kort
fortalt, salt holder pa fugten og derfor gcelder det om at fa saltudtrcekket fjernet, sa fugten vii
slippe muren. Dette initiativ har 2 formal- en mere t{llr kceldervceg og en pcenere kceldervceg. Det



er til gengeeld ret dyrt, nar det skal g0res rigtigt. Vi gennemf0rer initiativet hvor der er st0rst behov
og hvor det kan gennemf0res uden for meget ekstraarbejde i keelderen.

(Zlkonomisk status: Intet forbrug i 2018

Status januar 2019

Vi startede med en afrensning i begyndelsen af januar og vi vii fortseette til den 1. april. Vi forventer
at na aile trappetarne og eykelkeeldrene samt dele af fyrrummet. Vi vii gerne fors0ge, med at
afrense det trekantede stykke mur fra keeldertrappen og op tilloftet. I forbindelse med
afrensningen far vi ogsa afdeekket eventuelle radskader i etagedeekket mellem keelder og
stueetage.

(Zlkonomisk status 2019:

Budget frem till. april- Timer 161.000,- Affalds handtering 12.000,- Maskiner og raspeklinger
10.000,- I alt 183.000,-

6. Atslutning af krelder-drren projektet (fra 2016 Vedligeholdelsesplanen) - At det oprindelige
projekt, der blev pabegyndt i 2010, udestar nu kun etableringen af 10 rense/inspektionsbr0nde
der delvist er i private keeldre. Tilbud pro rensebr0nd 16.875 i alt 168.750,- anslaet omkostning til
renovering eventuelle defekte dreenr0r, anslaet til 62.500,-

Estimat i alt kr. incJ moms 231.250,-

Status januar 2018:

Den murer der havde give tilbuddet har lukket sin virksomhed sa vi har valgt at afvente til vi har
maleresultaterne, nar Dryteeh har virket et ar.

(Zlkonomisk status: Intet forbrug i 2017

Status januar 2019:

Der er gennemf0rt en forunders0gelse sammen med vores bygningsingeni0r. Vi starter med af
gennemspule dreenet og afdeekke hvor der er problemer. Der etableres rensebr!1)nde og eventuelle
problemer l!1)ses.Det specielle ved disse keeldere er, at de er en del af lejlighederne, sa adgangen til
omradet er ikke optimal. Vi satser pa at afslutte i april 2019, lidt afheengig af de problemer vi
m!1)der.

(Zlkonomisk status 2019: Vi forventer at budgettet pa 231.250,- vii holde og at det kan afsluttes i
april 2019 - der er indk!1)bt materiale til projektet.

7. NYT INITIATIV "Vandteet membran" under fliserne - 150 em ud fra sokkel. <GF forslag 2018>

Sammen med Henning W Wowern har vi udarbejdet et initiativ, der pa en helt anden, men meget
enkel made, skal holde keeldersoklen mere t0r. Det kan kort forklares, som en underjordisk
markise, der forhindre regnvand i at treenge ned teet pa vores keeldersokkel. Vi har gennemf!1)rt et
fors0g, hvor vi har udlagt en vandteet dug over jorden under et kraftig regnskyl. Effekten var
overbevisende, sa nu skal vi have gennemf0rt et rigtigt "pilotprojekt" under fliserne. Initiativet er
sa lovende, at vi vii gennemf!1)re det pa et par seerligt udsatte omrader. (Zlkonomien er ved at blive
beregnet ud fra konkrete tilbud. Vi vii sp0rge generalforsamlingen om de kan godkende, at vi
udskifter "Ventilation af keelder" med dette initiativ.



Forventet estimat kr. 100.000,-

Status januar 2019:

Vi er nu blevet meget klogere pa dette initiativ. Effekten er ikke helt som forventet og vi har kun
gennemf0rt dette initiativ omkring et trappetarn og vi har besluttet, ikke at fortscette med dette
initiativ.

¢konomisk status 2019:

75.312,50 - + 15.798,75 I alt 91.111,25 incl. moms

Renoveringsprojekter, der skal genskabe bygningsdele, der er nedbrudt efter
mange ars fugtpavirkning. Samlet estimat 4.878.000,- (incl. moms)

Overordnet status januar 2017: Disse initiativer skal primcert udf¢res, nar vi har faet kceldrene
gjort mere t¢rre. Mere t¢rre betyder, at har malinger der viser gr¢nt (normal t¢r vceg) ide
malinger der ligger 160 em over gulvet. De omrader hvor vi har malt gr¢nt efter et ar med
Dryteeh, skal vurderes for behov for udskiftninger i konstruktionen der er svcekket af
fugtbelastningen. Aile akutte ting er naturligvis udf¢rt straks.

8. Renovering af fyrrum - der er en del forfald pa vceggene i vores fyrrum, derfor skal der afscettes
renovering af ca. 80 km2 renovering af vceg/loft pro fyrrum. Estimeret pris pro km2 er kr. 1.000,- sa
vi anbefaler at der afscettes kr. 80.000,- pro fyrrum.

Estimeret omkostning for 4 fyrrum 320.000,-

Status januar 2018.

Vi har ikke startet dette initiativ, i stedet har vi brugt en del tid pa vores varmtvandsanlceg, som har
faet en meget h0j prioritet. (Se arsberetningen fra bestyrelsen)

¢konomisk status: Intet forbrug 2017.

¢konomisk status 2019 - denne aktivitet udf0res af vores murerarbejdsmand udenfor dette
projekt, derfor intet forbrug inden 1. april.

9. Renovering af nederste del af faldstammer incl. sokkelgennemf0ringer frem til tilslutning til det
offentlige kloaksystem. Der er en del rust og slidtage pa den nederste del af vores faldstammer-
levetiden for en faldstamme er typisk 60 ar. En tilstoppet faldstamme kan have store konsekvenser
for de lejligheder der ligger lige over det sted der er tilstoppet. Den indvendige del af faldstammen
fra sidste tilslutning til ydervceg kr. 15.000,- - Den udvendige del anslas til kr. 25.000,- incl.
opgravning og udvendig reparation af sokkel. Der vii vcere en del "privatejede" faldstammer der
skal skiftes ved samme lejlighed, derfor skal Generalforsamlingen 2017 vedtage, at ejerforeningen
kan krceve disse stykker "privat" faldstammer udskiftet. Nogle af faldstammerne er udskiftet,
derfor regner vi med 25 kceldre i stedet for 31, der er typisk 2 faldstammer pro kcelder.

Estimeret omkostning for 25 kceldre 2.000.000,-



Status januar 2018:

Vi har konsulteret flere radgivere og vores faste VVS'er om dette initiativ. Hvis vi skal drage en
fcelles konklusion, er det at vi ikke skal g0re noget nar der ikke er problemer. Hvis der opstar
problemer eller hvis der alligevel skal graves op i fortovet giver det mening af udskiftet he Ie vejen
ud til den offentlige kloakledning. Ellers skal vi fortscette den linje vi har valgt, at udskifte
efterhanden som der opstar problemer. Vi skal forvente vedligeholdelse af faldstammer pa mellem
150.000 til 200.000 kroner pro ar. Vi har valgt ikke at fortscette dette initiativ.

¢konomisk status: Intet forbrug i 2017.

10. Renovering at bcerende trcebjcelker og i-jernbjcelker - Vi tager udgangspunkt i en erfaring der
viser at en renovering af trcebjcelker typisk ender pa omkring 30.000,- og en udskiftning af i-
jernbjcelker villigge i omegnen af 8-10.000,- Vi estimere med en renovering af en trcebjcelke og af
et stk. i-jernbjcelke pro kcelder.

Estimat i alt for 31 kiEldre 1.240.000,-

Status januar 2018:

Der er udf0rt en renovering/udskiftning af en bcerende bjcelke, egentlig kunne renoveringen godt
vente men ved en misforstaelse blev arbejdet sat i gang.

¢konomisk status: (Forbrug ca. 35.000,- udskiftningen blev foretaget i forbindelse med andet
arbejde og umiddelbart f0r generalforsamlingen sa bel0bet er ikke en del af finansieringsplanen.)

Status januar 2019

Der er renoveret bcerende trcebjcelker i BUR7 - BUR13

¢konomisk status 2019:

Opg0res af Merete i forhold til konteringerne pa konto nr. 7575-11 Renovering af bcerende
trcebjcelker og I-jern

Renovering at kcelder lofter -Iofterne i fcellesarealerne renoveres sa der ikke er risiko for nedfald
af gammel puds mm. Lofterne er af meget varierende tilstand, specie It lofterne under trappen er
ofte i meget ringe stand. Vi har estimeret renovering af 30 km2 loft pr kcelder af kr. 1.000,- pr km2.

Estimat i alt for 31 kiEldre 1.240.000,-

Status januar 2018:

Afventer male resultaterne efter Drytech har virket et ar.

¢konomisk status: Intet forbrug i 2017.

Status januar 2019:

Denne aktivitet kan ikke udf0res inden 1. april- projektet lukket og der gennemf0res tiltag hvor det
er mest pakrcevet i forhold til brandsikkerhed. Disse tiltag ma udf0res under aim vedligeholdelse af
egne medarbejdere under opsyn af vores ingeni0r.

Intet forbrug pa denne aktivitet.



11. Nedtagning af gamle d{l!re i organisk materiale mellem bagtrapperum og krelderrum. Vi skal have
unders{l!gt om disse d{l!re har en funktion i forbindelse med brandsikring, det er en meget tynd
trced{l!r som udg0r en risiko for svampedannelse og der er ingen sikring eller d0rpumpe sa derfor
star de typisk aben. Vi skal ogsa have unders0gt om det har en indvirkning pa ventilationen i
kceldrene. Denne aktivitet er vanskelig at estimere pa nuvcerende tidspunkt, hvis d0rene blot skal
fjernes vii det ikke koste alverden, men skal d0rene udskiftes til brcend hcemmende d0re vii
omkostningen vcere omkring kr. 10.000,- pro kcelder.

Estimering i alt ved udskiftning til nye d(lJre 310.000,-

Status januar 2018:

Vi har nu faet afgjort, at d0rene skal vcere der og at de har en brandhcemmende funktion og derfor
skal vcere lukket. Udfordringen er nu, at vi bade skal have en brandhcemmende d0r og en d0r hvor
organisk materiale ikke er i kontakt med vceg og gulv. Vi skal ogsa sikre, at d0ren holdes lukket. Vi
har endnu ikke fundet en 0konomisk overkommelig 10sning, men vi leder videre og vi kan sige, at
budgettet for dette initiativ skal justeres betragteligt op.

(ijkonomisk status: Intet forbrug i 2017.

Status januar 2019:

Denne aktivitet hcenger sammen med drcen af trappetarnet, hvor vi st0ber et nyt gulv.

Vi bliver fcerdige med hele AND dvs. 12 kceldre - vi far aile d0rene leveret i uge 12.

Vi har faet opmalt aile d0re og vi skal have bygget en ny sidevcegt til at fcestne d0ren til.

Pris pa 34/30 stk.

1. Udtagning af gamle d0re samt tilscetning.

2. Montering af ny 8030 d0re i hvid - d0rblad vii vcere 60mm for at d0rpumpen kan side i.

3. Stopning af d0rene samt brandfugning.

4. evt. sma lister omkring.

5. integreret ITS 96 d0rpumpe.

Pris excl. moms.: 308.808,00,- incl. moms 386.010,-

Sidevcegge pro stk. 5.000,- incl. moms 6.250,- i alt for 30 stk. 187.500,-

Samlet pris incl. moms er 573.510,-

Efter 1. april vii vi mangle 18 udtagninger og monteringer - dette er med i det samlede tilbud.

Vi vii ogsa mangler 18 sidevcegge af 6.250,- i alt 112.500,- og det vii vi medtage under bilag 4 som
fase 2 af projektet.

12. Uforudsete men n{l!dvendige renoverings arbejdere af den udvendige sokkel -

Estimat i alt 2.000.000,-



Status januar 2018:

Vi har aktuelle udfordringer omkring hj(l)rnet AND/BOD, vi er ved at unders(l)ge arsagen og hvilke
initiativer, der vii kunne hjcelpe pa fugten i dette hj(l)rne. Den almindelige antagelse er, at der er en
h(l)jere grundvandsstand i dette hj(l)rne eller der er en utcethed i et vandr(l)r under gadeplan. Under
aile omstcendigheder skal der graves op, sa vi kan konstatere, hvad der er arsag til fugten og sa vi
kan vcelge den rigtige I(l)sning for dette omrade.

¢konomisk status: Intet forbrug i 2017.

Bestyrelsen foreslar at det nye projekt "Vandtcet membran" scettes ind under dette initiativ og
betales ud af det samme budget.

Status januar 2019:

Vi har faet unders(l)gt soklen pa hj(l)rnet af AND og BOD og der er ikke noget galt med soklen, sa vi
har sammen med vores ingeni(l)r besluttet at lukke aktiviteten med en rensning af det eksisterende
drcen.

Projekt overf0rt fra 2016
13. Udskiftning af portdcoek incl. statiske beregninger

Estimat i aft incl. moms 300.000,-

Status januar 2018:

Initiativet er endnu ikke blevet prioriteret og der er ikke umiddelbart udsigt til, at det bliver prioriteret i
2018. Der er ingen akutte problemer, sa vi afventer og vii se initiativet sam men med en renovering af
selve portrummet og det bliver f(l)rst, nar vi er fcerdige med renovering af hovedtrapperne. Gardlavet
har faet udf(l)rt et arkitektforslag til en forsk(l)nnelse af portrummet.

¢konomisk status: Ingen udgifter i ejerforeningens regi i 2017.

Status 2019 - ingen udgifter og vores radgiver anbefaler, at vi ikke prioritere denne aktivitet i den
nuvcerende plan. Vi lukker projektet med en reparation af risten lige indenfor porten.

Renovering af Hovedtrapper
Projekt skitseforslag udarbejdet af Gaihede, bestyrelsen mener at vi skal have udarbejdet et konkret
projektoplcoeg af et arkitektfirma.

Renovering af hovedtrapper - ud fra vedhceftede projektplan med delpriser estimeres prisen pr
hovedtrappe til kr. 665.000,- idet vi (l)nsker nye d(l)re tillejlighederne, nye d(l)rtelefoner og
forsatsvinduer i trappeopgangen. Bestyrelsen (l)nsker et konkret projektoplceg udarbejdet af et
arkitektfirma, dette vii koste mellem 65 - 85.000,- for he Ie projektet. Renoveringsprojektet skal hceve
oplevelsen - og vcerdien af ejendommen og skabe daglig glcede for beboerne, derfor er kvaliteten og
cestetikken meget vigtig.



Estimat i alt inc!. moms

31 hovedtrapper a 665.000,-

Projektledelse

20.615.000,-

200.000,-

85.000,-Skitseprojekt udarbejdet af arkitektfirma

Estimat i alt 20.900.000, -

Status januar 2018:

Projektet er i gang med en "pr!Z)veopgang" og de 5 f!Z)rsteopgange. Projektet er opdelt i faser a 50pgange
som er estimeret til ca. 2 maneders arbejde. Vinduesudskiftning og udskiftning af gaded!Z)ren vii overlappe
lidt for, at fa en optimal proces og levering. Projektet er her i starten en daglig kamp med uforudsete
udgifter, sa vi har hCEnderne fulde med, at dokumentere og afvise hvor det er n!Z)dvendigt. Projektet
forventes af afsluttet ved arets udgang. Vi har udarbejdet en udf!Z)rlig information som er sendt ud til
samtlige ejere.

(Zjkonomisk status: 1.363.139,-

Generelle omkostninger:

Diverse - bank og byggesagsadministration 412.733,-

Renter 51.291,-

Status 2019

Med udgangen af februar er aile trapper er fCErdige - vi mangler fortsat monteringen af lamper omkring
gaded!Z)ren. Det bliver n!Z)dvendigt, at afslutte projektet med en st!Z)rrepletreparation, da det h!Z)je
aktivitetsniveau i ejendommen g!Z)r,at trapperne hurtigt ramponeres.

(Zjkonomisk status februar 2019

23.000.000,-


