
Christianshavn, marts 2019

Information om Hovedtrappeprojektet

Vi nu ved at VCErefCErdige med hovedtrappeprojektet og vi haber, at resultatet er til
daglig glCEdefor beboerne og vi haber ogsa, at aile vii hjCElpemed at passe godt pa
trapperne.

I forbindelse med fejl og mangler af den del af projektet, der er inde i lejlighederne,
har vi desvCErreglemt, at fa udsendt tidspunkterne for, hvornar udbedringerne ville
ske. Vi beklager dette svips, men det er vores opfattelse, at det alligevel er foregaet
nogenlunde efter planen og takker for jeres forstaelse.

Vi har besluttet, at fa reparereret diverse skrammer, der er kommet siden de
enkelte trapper blev afleveret. Det vii sa VCEreden sidste del af projektet.

Selve indgangsportalen vii blive renoveret fra april 2019 sammen med en
facaderenovering pa gadefacaderne.

Belysningen af indgangspartiet var ikke med i det oprindelige projekt, men vi har
besluttet, at fa det udf0rt sammen med projektet, sa vi er klar til den endelige
renovering af indgangsportalen. Vi har haft mange overvejelser omkring
belysningen, vi har 0nsket, at oplyse hele indgangspartiet bade pa den udvendige-
og indvendige side. Denne belysning styres af et skumringsrelCE, sa Iyset vii altid
VCEretCEndt nar det er m0rkt. Vi har efter mange overvejelser, valgt en diskret
belysning, der fremhCEver indgangsportalen og vi har af samme grund fravalgt en
"retro" belysning, der mere fremhCEver lampen end selve indgangspartiet.

Vi har faet monte ret et "hold" pa gaded0ren, sa d0ren kan sta aben, vi ser, at der
bliver brugt aile mulige genstande til, at holde d0ren aben og dette giver et SkCEvt
vrid i d(Z)renog kan 0deiCEggehCEngslerneog d0rtrinnet.

Vi har indk0bt nye store matter, som skalligge lige indenfor gaded0ren. Hvis disse
matter bruges, er det ikke n0dvendigt med matter udenfor lejlighederne og det er i
0vrigt ikke tilladt, matter skal VCEreindenfor entred0ren.



Vi har valgt at g0re det nemt at komme ud fra opgangen, derfor har vi faet monteret
et greb, der abner uden samtidig brug af en vrider eller en abningskontakt. Dette
g<Elderogsa for de fire gennemgange til garden.

Abningen af gaded0ren er designet, sa det skal V<Erenemt og have en h0j kvalitet,
sa vi undgar problemer og h0je vedligeholdelsesomkostninger. Til geng<Elder det en
kostbar 10sning i h0jeste tyske kvalitet.

N0glebrikker og n0gler: Malet er, at der til hver lejlighed skal V<Ere4 abningsbrikker i
forskellige farver og en n0gle tillejlighedens d0re og postkasse. I f0rste fase
idrifts<Etter vi n0glebrikkerne til gaded0rene og til de fire gennemgange mellem
gaden og garden. I n<Estefase indf0rer vi brikabning pa porten og pa
cykelk<Elderd0ren. I sidste fase indf0rer vi brikabning pa bagtrapped0ren.

I forbindelse med udskiftningen af lejlighedens bagtrapped0r, planl<Egger vi med en
udskiftning af lasecylinderne, sa den samme n0gle kan bruges tillejlighedens 2 d0re
og til postkassen.

Hvad kommer de nye trapper til at koste? - det er et sp0rgsmal, som vi ofte far og vi
forventer, at projekterne samlet set vii holde sig indenfor det samlede budget, der
blev vedtaget pa generalforsamlingen i marts 2017. Nar vi har betalt den sidste
regning og vores byggekredit opg0res og konverteres til et f<Elles lan, vii der blive
udsendt en opg0relse. Den enkelte ejer kan sa v<Elge,at beta Ie kontant eller deltage
i et f<EllesIan med en manedlig betaling. Ved salg af en lejlighed kan man v<Elge,at
indfri Ii!met, sa det ikke pavirker den manedlig driftsomkostning.

Vi haber I nyder hovedtrapperne og at resultatet er til daglig gl<Edefor jer og jeres
g<Ester.Vi haber ogsa, at I vii passe godt pa trapperne og indmelde eventuelle
skader til ejendomskontoret, sa vi hurtigt kan fa udbedret skaderne.

Ven/ig hi/sen
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