
h
ALADDIN

Christianshavn, den 3. marts 2019

Ejerforeningen Aladdin - Ejendommens vedligeholdelse

Ejendommen bliver l(2Ibende vedligeholdt. Der udf(2lres hvert ar bade mindre ikke planlagte vedligeholdel-
sesarbejder (f.eks. udskiftning af forsyningsr0r i lejligheds badevcerelse, der foretages efter behov ved re-
novering af det enkelte badevcerelse) og planlagte st0rre vedligeholdelsesarbejder, der typisk ber0rer he Ie
ejendommen.

I denne tabel gives et hurtigt overblik over de st(2lrre planlagte vedligeholdelsesarbejder gennem de sidste
25 ar samt for kommende vedligeholdelsesarbejder.

De sidste mange ar er finansieringen af planlagte vedligeholdelsesprojekter foretaget typisk pa to mader-
mindre projekter finansieres med omkring:Y2 million i det arlige budget og st0rre vedligeholdelsesprojekter
finansieres gennem lanoptagning pa en made, sa den enkelte ejer kan indfri sin andel af et Ian ved salg af
lejlighed.

Ejerforeningen har bedt firmaet Gaihede om at udarbejde en vedligeholdelsesplan frem til 2020 samt at fo-
resta et udredningsarbejde for de st0rste projekter: Kcelderjfundering og Renovering af Hovedtrapper,
denne plan for 2016er sat til beslutning pa ejeforeningens generalforsamling den 16. marts 2016.

Ejendommens vedligeholdelse gennem de 25 ar og plan for vedligeholdelse frem til 2020.

Ar Vedligeholdelsesarbejder
1989 - 1990 Nyt tag og nye vinduer i tagetage
1990 4 nye fjernvarmecentraler
1991- 1995 Total renovering af ejendommens kloaksystem
1998 - 1999 Vinduesudskiftning af vinduer i lejligheder, k0kkentrapper og renovering af vinduer

pa hovedtrapper
1999 - 2000 Renovering af butiksfacader, opmuring fra terrcen og iscetning af lejlighedsvinduer
1991- 2002 Renovering af samtlige 31 hovedtrapper og gaded0re

Udbedring af facaderevner mod gadesiden
2001- 2003 Udbedring af facaderevner mod gardsiden
2001 Delvis isolering mod indtrcengende fugt i dele af Andreas Bj0rns Gade
2004 Gardrenovering (Gr0nne garde). Renovering af ventilationer (pa gardsiden) til kcel-

derplanet samt fugtspcerring langs gardfacaden, undtagen trappetarne
2005 - 2006 Renovering af elinstallationer - fjernelse af defekt IHT anlceg
2007 - 2009 Udbedring af revner gadeside
2008 - 2009 Opscetning af 186 gadealtaner. Udskiftning af ca 180 gamle radiatorer
2009 Renovering af gadefacader pabegyndt. Opscetning af postkasser i indgangsparti

(Lovkrav)
Energitjek 4 varmecentraler

2010 Ny str0mbesparende belysning pa for og bagtrapper
2010 - 2011 Renovering af gardfacader. Optimering af varmecentraler og indk0b af vaccumud-

lufter
Vedligeholdelse af 2 brandkamme

2011 Hovedreng0ring og vinylbehandling af hovedtrapper
2011- 2012 Renovering af kcelder - udskiftning afbcerejern ved Iyskasser, enkelte bcerebjcelker,

etablering af ventilationer, opscetning af enkelte radiatorer, etablering af br0nde i
kcelderplanet og renovering af ejendommens oprindelige drcen
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Lukning af gamle Iyskasser pa gadesiden
Vedligeholdelse af skorsten

2012 Diverse arbejder pa tag og gesimser
Maleristandseettelse af vinduer pa hovedtrapper
Etablering af nye og vedligeholdelse af eksisterende kinekulerender pa gadesiden
Vedligeholdelse af 2 brandkamme

2013 Vedligeholdelse af lejlighedskviste pa gadesiden, fra tree til zink.
Vedligeholdelse af de lejlighedsvinduer der er fra f0r 1997 samt malervedligeholdel-
se af vinduer mod gadesiden.
Murerreparation af indgangspartierne udvendigt samt maling af hovedd0re indven-
digt og udvendigt.
Vedligeholdelse og udskiftning af nedl0b pa gardsiden.
Pilotprojekt for bagtrapperenovering.
Opseetning af brandalarmer pa hovedtrapper og bagtrapper .

2013 - 2014 . Udskiftning af 74 ventiler og 20 luftpotter pa varmeanleeg
2014 Vedligeholdelse af ejendommens taghj0rner.

Opseetning af 150 gardaltaner. Udskiftning af ca. 150 gamle radiatorer
2015 Fugtspeerringsfors0g "DryTech", 2 anleeg opsat i keelderplan, hvor der ikke sker

vandindtreengning, men alene opstigning af fugt i murveerket
Vedligeholdelse af tagpaptage pa trappetarne og over k0kkenvindue pa 4. sal, hvor
der er behov.
Keelderlys renovering pabegyndt.
Vedligeholdelsesarbejde af murveerk pa k0kkentrapper, udskiftning af beerejern un-
der opbevaringsrum.
Udskiftning og omleegning af gardbelysning ved trappetarne.
Vedligeholdelsesplaner

2016 Afslutning af keelder-dreen projekt 10 stk. rense og inspektionsbr0nde.
Op muring af enkelte keeldertrapper i Leca sten.
Renovering af ejendomskontor og fjernelse af skimmelsvamp.
Vedligeholdelse af skralde0er.
Injicering af fugtspeerrer - pilotprojekt
Etablering af 4 pejler0r til kontrol af grundvand

2016 Analyseprojekter: Keelder/fundering og Hovedtrapper.
Projekter der fi- renovering af el og belysning i keeldre (fortsat).
nansieres ved Ian Etablering af nyt el forsyningskabel.
2017 Fugtforebyggende projekter i keelder.

Renoveringsprojekter i keelder, der skal genskabe bygningsdele, der er nedbrudt
efter mange ars fugtpavirkning.
Vedligeholdelse af skralde0er.
Fornyelse af energimeerke - kun en matrikel- fristen for fornyelsen er forleenget til
2020
Altanprojekter gardside og gadeside - 50 altaner i alt.
Renovering af hovedtrapper projektstart
Rensning af aile tagrenderne og registrering af fejl.

2018 Keelder/fundering fortsat, afsluttes 1. april 2019 under byggekreditten og fortseettes
under den arlige vedligeholdelsesplan.
Hovedtrapper fortsat, afsluttes 1. april 2019.
Fornyelse af Naturleg omradet og treebeskeering.
Nye ventiler pa varmtvandsforsyningen + r0rskyl varmecentralerne BUR3 og AND6 +
AND20 og BUR17 -

2019 (plan) Afslutning af Hovedtrappeprojektet og keelderprojektet
Udskiftning af lejlighedsd0re til bagtrapper
Renovering af gaded0rsportalen
Renovering af underfacader garden
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2020 Fornyelse af energimcerke senest september 2020

Renovering af gadefacaden revner - salbcenke - gesimser
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