
Christianshavn 5. marts 2019

Bilag til dagsordenens punkt 4, Ejendommens vedligeholdelse

Planlagt vedligeholdelse i 2019
1. Fase 2 Udskittning at dronemellem bagtrapperum og kcelder.
Gamle r~dskadede d0re udskiftes til d0re, der kan holdes lukket - er brandsikre - der etableres udluft-
ning i toppen af trappet~rnet s~ der opst~r en skorstenseffekt.
Opbygning af 18 sidevc:egge,pris pro stk. 6.250,- i alt 112.500,-
Udluftningskanal estimeret til 1.875,- pr stk. i alt 58.125,-

Budget i alt kr. 170.625,-

2. Fase 2 at projektet drcen i trappet~rne.
I denne fase udf0res de resterende trappet~rne, de fire trappet~rne ved en kc:eldermed fyrrum prioriteres
lavest dvs. til 2020.
Pris protrappet~rn kr. 42.000,- Vi mangler i f01gende trappet~rne: BUR21 - 19 - 15 - 13 - 11 - 9 - 7 -
5 + BR09.

Budget i alt kr. 378.000,-

3. Fase 2 at Afrensning at indvendige vcegge i kcelder
Vores r~dgivere anbefaler at vi fortsc:etter med denne aktivitet og vores m~leresultater underst0tter be-
slutningen. Arbejdsl0n i 2 - 3 m~neder - vc:erkt0j og bortskaffelse af affald. Forudsc:etter at vi ansc:etter
en murerarbejdsmand, 10nomkostningen vii s~ fremg~ af personalebudgettet. Forbruget vii vc:ereaffalds-
h~ndtering kr. 12.000,- samt maskiner og vc:erkt0j kr. 10.000,-

Budget i alt kr. 22.000,-

4. Renovering at underfacade mod g~rden
Aktiviteten handler om, at renovere den nederste del af underfacaden fra den r0de murstensbort til og
med soklen i en dybde p~ ca. 60 cm. Vi skal bruge det rigtige materiale p~ den rigtige m~de, det handler
om jurakalk og underlag, som kan sikre, at pudslaget bliver siddende og at vi samtidig skaber den bedste
afdampning p~ den udvendige side af facaden. Vores analyser omkring fugt viser, at vi skal have fjernet
fugtp~virkningen i den 0verste del af soklen. Der skal graves op og monteres en fugtspc:erre ca. 60 cm
under fliserne. Vores forslag handler om, at ansc:etteen murerarbejdsmand til afrensningen af vc:eggenog
sokkelarbejdet - vores vicevc:ert skal s~ pudse og filse facaden. Vi forestiller os, at vi kan n~ 5 nicher i
2019.
Ved at udf0re arbejdet selv, kan vi g0re det mere sk~nsomt for g~rden og beboerne og vi skal heller ikke
betaIe moms af arbejdsl0nnen.
Materialer, vc:erkt0j, affald og stillads er estimeret til kr. 20.000,- pro niche.

Budget i alt kr. 100.000,-

5. R~rskyl p~ aile 4 varmecentraler - varmtvand
Tilbud fra Guldager

6. Renovering af ejendomskontorets toilet
Vi vii udf0re projektet med egen arbejdskraft

kr. 102.610,-
kr. 40.000,-

Samlet Pris kr. 813.235,-
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G~rdlavet planlagt vedligeholdelse 2019

Planlagt vedligeholdelse 2019

G~rdlavet Aladdin - Udgifterne er budgetteret under G~rdlavet

1. Reparation af porte
Etablering af en st0rre abning, sa ladcykler bedre kan komme igennem porten
+ stalkanter som skal skane porten for skrammer.
Maling af port pa begge sider.

Estimeret pris proport kr. 25.000 i alt kr. 50.000,-

2. Brik~bning af porte og cykelkceldre
Brikabning af porten + brikabning 4 cykelkcelderd0re.
Tilbud fra Mejlshede

kr 152.644,-

G~rdlav i alt kr. 202.644,-

Nyanskaffelser (under driftsbudget)
• 20 scet cafeborde med 2 stole
• Etablering af grillplads ud for Brandes Minde
• Udskiftning af indbyggede Iysarmaturer
• Udskiftning af sand i sandkasserne
• Etablering af hold pa bagtrapped0ren .
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