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Postkasse til Vicevært & Bestyrelse 
Beboere kan ofte være i tvivl om hvor der er en 
egentlig postkasse til bestyrelsen. Da postkassen til 
Vicevært, Brian længe har været i sørgelig forfatning 
og ikke længere holder tæt, indkøber vi nu en pæn og 
”repræsentativ” postkasse hvor det vil blive angivet 
i stor tekst at det en postkasse for Vicevært & 
Bestyrelse.   
 
Kontaktperson til gårdlaug 
Da bestyrelsen ikke har en siddende repræsentant i 
gårdlaugets bestyrelse er Ali valgt som bestyrelsens 
kontaktperson. 
 
Urinlugt ved cykelgennemgang 
Vicevært vil sørge for at cykelgennemgang bliver 
spulet når det er tiltrængt. 
 
Ny teknisk rådgiver 
Bestyrelsen besluttet at Gaihede arkitekter & 
ingeniører er foreningens ny fast tilknyttet teknisk 
rådgiver. 
Dette skal ses i lyset af en tung og til tider manglende 
kommunikationen med nuværende rådgiver, 
arkitektfirmaet Friborg & Lassen A/S.  
Det er i høj grad udarbejdelse og opdatering af vores 
helt essentielle vedligeholdelsesplan, som både 
bestyrelse og beboere har oplevet uigennemskuelige 
og med dårlig dialog og vejledning. Vi har derfor i 
løbet af foråret haft besøg af 3 nye potentielle 
rådgivere: ARI byggerådgivning, Plan1 arkitekter og 
Gaihede ingeniør og arkitekter.  
 
Den ny rådgiver vil fremover rådgive i foreningens 
vedligeholdelse- og driftsplanlægning samt 
udarbejde udbudsmateriale og føre fagtilsyn i større 
byggeprojekter for at sikre at krav, kvalitet, tidsplan 
og pris overholdes på bedste vis. 
 
Bestyrelsen er lettede over at vi nu endelig kan få 
enten afklaring eller igangsat de projekter som der 
allerede er brugt tid og energi på. Det gælder især de 
3 efterfølgende punkter. 
 
 
Isolering af kælder 
Bestyrelsen har allerede gjort en del benarbejde mht. 
at få indhentet tilbud fra et udvalg af entreprenører, 
men har manglet støtte og rådgivning fra egen 
rådgiver. Dette vil blive Gaihedes første opgave i 
foreningen. 

EL-Projekt 
Vi er godt i gang med at få overblik over 
ejendommens el installationer som er forældede og 
forbundet med en vis risiko. Derudover har mange 
lejligheder fået egen f.eks. vaskemaskine, 
tørretumbler, eller opvaskemaskine installeret og det 
stiller også nye krav til vores el-anlæg. 
 
Konkret handler det om udskifte de gamle 
hovedføringer (stofledninger) som føres lodret op i 
de træ- eller plastkanaler som kører op langs 
hoveddørene, med et nyt tykt kabel. Derudover skal 
der etableres sikringer for hver enkelt opgang samt 
udskifte ledninger i kælder.  
Det vil samtidig give alle lejligheder forbindelse til 
de 3x400 volt som allerede er tilgængelig fra 
kælderen. Det vil betyde et mere sikkert og 
belastningssikret system hvor bla. induktion i 
køkkenet også vil være en mulighed. 
 
For at få overblik over de enkelte lejligheders 
elmåler type vil vicevært og bestyrelse omdele 
spørgesedler med billedangivelse af forskellige typer 
elmåler. Og det handler på den ene side om at få 
overblik over hvor mange ’faser’ den enkelte måler 
har, og hvor let det rent praktisk vil være at tilslutte 
beboernes tavler til den nye kableføring. 
 
For klarhedens skyld skal det nævnes at lejlighedens 
elmåler og tavle samt tilslutning til hovedledning er 
en udgift som ligger hos den enkelte beboer. Men el-
projektet vil sørge for at indhente tilbudspriser på 
dette. 
 
 
Udfordringer med ventilation 
Vores ejendom er egentlig ikke bygget til at have 
hverken termoruder eller indeliggende baderum 
uden vindue hvor eneste ventilationsmulighed er de 
små aftrækskanaler som føres ud over tag. Vi har 
beboere som har problemer med at holde 
fugtigheden nede. 
Bestyrelsen er meget opmærksom på problemet da 
det med tiden vil føre til skimmelsvamp og generelt 
dårligt indeklima i hele lejligheden! 
Ejendommen får løbende renset de smalle kanaler, 
selvom om vicevært fortæller at der ikke er meget at 
rense. Og vi vil på opfordring fra beboere sørge for 
at få renset deres kanal oftere hvis det kan vise sig 
nyttigt. 
 



 
 
 
 
 
 
Men ellers vil vi gerne huske alle på altid at lufte 
godt ud lejligheden. Og det især hvis man har 
problemer med at få fugtigheden ned i sit baderum, 
for det går ikke væk ved at lukke døren til 
badeværelset.  
Alle beboere har dertil mulighed for at søge 
kommunen om tilladelse til at føre en aftrækskanal, 
evt. i sammenhæng med emhætte, med mekanisk 
ventilation ud gennem facaden.  
 
Det er bestyrelsens holdning at opsætning og 
tilslutning af 'mekanisk ventilation' i de eksisterende 
ventilationskanaler ikke godkendes. Det skal ses i 
lyset af at vi skal vejlede beboere til løsninger som 
rent faktisk løser problemerne. Og selv en ventilator 
vil ikke kunne føre den fugtige luft hele vejen til tag. 
Muligvis kan de øverste lejligheder føle en vis nytte, 
men for de nederste vil det desværre ikke være 
fyldestgørende.   
 
Vi vil med ny teknisk rådgiver undersøge 
mulighederne for etablering af et samlet mekanisk 
ventilationsanlæg på loftet.  Det er en velkendt 
løsning, men det skal undersøges hvilke krav det 
ville stille til selve rørføringen ned gennem 
ejendommen, da vi forudser at de eksisterende 
kanaler ikke vil kunne bruges. 
 
 
Facadereparationer, Sigerstedgade 
Mindre murreparationer på gavl og ved stern i 
Sigerstedgade vil blive igangsat i løbet af sommeren. 
Arbejdet vil blive udført fra stillads og tager kun 
enkelte dage. 
 
 
Hovedtrapper 
Lak/fernis på hovedtrappens trinfladerne er i høj 
grad slidt af på de nederste 2-3 etager. Og det betyder 
at vi nu slider på træet. Det er en renovering som det 
ikke giver mening at vente med da bestyrelsen mener 
at vi skal bevare trætrapperne og ikke slide dem 
unødigt ned med eneste udvej at lægge linoleum på.  
Vi er derfor i gang med at få overblik over omfanget 
og hvordan det skal gribes an, og efterfølgende 
indhente 3 tilbud på udførsel.  
 
Den nuværende vedligeholdelsesplan fortæller kun 
at trapperne skal have en tur indenfor 6-10 år, men 
intet om løbende vedligehold af trinflader som et fast 
punkt. Det vil vi sørge for kommer med i den nye 
vedligeholdelsesplan hos ny rådgiver! 

Problem med faldstamme/afløb 
Efter etablering af nyt bad i lejlighed Ingerslevsgade 
146 st. th. oplevede man at det ny toilet flød over og 
efterfølgende morgen var det så gulvafløbet. Begge 
gange tilkaldte man akut assistance. Og hvor man 
første gang havde spulet den ny faldstamme, spulede 
man også afløb via en lokal brød i gården. VVS 
registrerer at noget der angiveligt ligner aflejring, 
skylles ud i brønden. 
Bestyrelsen har efterfølgende haft kontakt med 
beboeren mht. til ansvar og dækning af kloakservice 
på det tilstoppede fælles afløb. Da det ikke kan 
påvises at det var selve ombygningen som har 
forårsaget forstoppelsen, valgte foreningen at betale 
det lille beløb. Vicevært, Brian, har dertil 
kommenteret at det selv sammen afløb (i 
vaskerummet) er det første til at stå over i ved 
oversvømmelse. 
 
På opfordring fra både den uheldige beboer og 
Vicevært vil der nu blive opsat en form for udvidet 
VVS kørerplan der kan vejlede beboerne om 
hvordan, de skal forholde sig når der f.eks. er 
kloaklugt fra afløb, bobler i toilettet eller småting, 
som at radiatoren selv kan udluftes.  
Dertil vil der være kontaktinfo på vores meget 
erfarne vicevært, samt evt. kontaktinfo til akut VVS 
service hvis uheldet er ude en sen nat 
 
 
Hjertestarter opsat ved vicevært kontor 
Vi har endelig modtaget vores nye hjertestarter, og 
den er allerede monteret og tilsluttet i bagtrappe 
forrum ved Viceværtens kontor, og det vil blive 
markeret tydeligt på gårddørens yderside. 
Når alt er på plads vil bestyrelsen, i samarbejde med 
en fagperson invitere alle beboere til en gennemgang 
af hjertestarteren. Gerne på en solskinsdag i gården. 
 
Der har været enighed i bestyrelsen om at 
hjertestarteren selvfølgelig skal tilmeldes 
www.hjertestarter.dk – en online service hvor det er 
muligt at finde den nærmeste hjertestarter. Det er 
ikke en selvfølgelighed at vi som forening vil 
tilmeldes. Efter samtale med Trygfonden som står 
bag servicen, kan vi være stolte af at vi vil være en 
ud af få, hvis ikke den eneste boligejendom på 
Vesterbro som har valgt at tilmelde sig! 
 
 

Mvh Bestyrelsen 


