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Formål
Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er at bedømme
ejendommens vedligeholdelsesstand; herunder at vurdere og opstille en plan for de
kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode.
Vedligeholdelsesplanen kan bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger
om eventuelle tilskudsmidler.
Vedligeholdelsesplanen bør som minimum opdateres hvert 3 år. Herved kan der indarbejdes
eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen samtidig med, at det vurderes, om der
er planlagte arbejder, der som følge af ændrede forudsætninger skal udføres tidligere eller
senere end oprindeligt fastsat.

Grundlag og forudsætninger
Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer af DEAS A/S
Ejendommene har været besigtiget udvendig og indvendigt med tilhørende udenomsarealer
og fællesarealer.
Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer er baseret på en visuel
bedømmelse foretaget fra terrænniveau.
I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang er der ikke foretaget undersøgelser,
som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner og installationer som f.eks. boringer,
nedbrydning af konstruktioner eller lignende.
Elinstallationerne er kun visuelt bedømt af DEAS A/S for umiddelbare forekommende fejl, og
anbefales følgende gennemgået og bedømt af en autoriseret el-installatør, for at skabe
overblik over elinstallationernes fuldstændige tilstand.
DEAS A/S har intet ansvar for forhold som ikke kan iagttages og vurderes på ovenstående
grundlag.
DEAS A/S påtager sig intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med rådgivningen.
Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet DEAS A/S samlede ansvar er
begrænset til tre gange honoraret for bygningseftersynet af nærværende ejendom.
Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte
bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.
Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de
større arbejder vil kræve et nærmere projekt med indhentning af tilbud, ligesom prisen vil
afhænge af den ønskede kvalitet og niveau for færdiggørelse af arbejder.
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Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed:

Ejendommens bestyrelsesmedlem, kontaktperson
Klavs Skovgaard Lund,
Ellesletten 2
Ellesvinget 5 2950 Vedbæk

BBR meddelelse

Rapport vedr. asbest
Indeklima undersøgelse
Termografirapport
Situationsplan
Kælderplan

Snit
Svamp
Energimærkning, EMO rapport
Andet:
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Konklusion/sammenfatning
Beskrivelse af ejendommen
Ejendom opført
(Årstal)
1985

Antal etager
2

Boligareal
m2
3332

Erhvervsareal
m2
0

Kælder

Tagetage

nej

nej

Ejendommen tilhørende AB Ellesletten 2 er en rækkehusebebyggelse. Ejendommen er opført
år 1985. I ejendommen findes beboelseslejligheder fordelt på et opvarmet areal svarende til
3473 m2.
I kælder under fælleshuset findes varmecentral.
Facader fremstår med gule mursten samt støbt pudset fundament. Terrændæk er af beton.
Sålbænke er skiffer.
Vinduer er hvide i træ / alu.
Entredøre er af træ / alu. med termorude.
Tagkonstruktionen er udført som pulttag med uudnyttet tagrum.
Der er betontagsten med undertag som tagdækning.
Tagrender er af plast.
Ejendommen er forsynet med varme fra 2 gaskedler i fyrkælder.
Ejendommen forsynes med varmt vand fra varmevekslere i hver lejlighed.
Tilslutningsanlægget er et 2-strengs opbygget anlæg, med fremløbspumpe og automatisk
regulering af fremløbstemperaturen.
Radiatoranlægget er et 2-strenget anlæg. Alle radiatorerne i lejlighederne er forsynet med
termostatventiler og radiatorerne er typisk placeret langs vinduerne.
Energimærkerne for de enkelte bygningsafsnit er udarbejdet september 2010 af firmaet
Topdahl Aps og er gyldigt i 10 år, hvilket vil sige, at nyt energimærke skal udføres i 2020.
Angående varebesparelser henviser vi til energimærkningen.
Ejendommens generelle tilstand:
Ejendommens generelle tilstand vurderes til at være i normal stand med middel behov for
vedligehold.
Tagkonstruktionen ser umiddelbart ud til at være tør og sund i træværket.
Sokkel er pudset og står med få revner og enkelte afskalninger. Facader er udført af gule
teglsten.
Vinduerne er træ alu fra 2004. Udvendige døre er i en normal stand alderen taget i
betragtning. Dørene er af træ med termoruder.
Ejendommens varmecentral er løbende blevet vedligeholdt og der er nyere automatik og
pumper.
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Beskrivelse af fællesarealerne:
Ejendommens fællesarealer er med flise stier og indkørsel i asfalt. Der er et haveanlæg med
græs og buske. Der er et parkeringsareal med asfaltbelægning.
Der er et træskur til alle husene med betontagsten. Skuret er til cykelskur og skralderum og
opbevaring.

Fællesarealerne generelle tilstand:
Indkørsel og P pladser er i asfalt. Stier er med betonfliser.
Haveanlæg fremstår pænt og velholdt.
P arealet fremstår i en god stand.
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Det videre arbejde
Når I har modtaget rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages
beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelse, herunder økonomi.

DEAS A/S har stor erfaring i renovering og vedligeholdelse af ejendomme og bistår gerne
foreningen som rådgiver i forbindelse med gennemførelsen af påtænkte renoveringsarbejder
eller som daglig sparringspartner som driftsleder. Ydelser kan bestå af:
Byggeteknisk rådgivning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Deltagelse ved budgetmøder
Fastlæggelse af foreningens ønsker og istandsættelsesarbejder
Deltagelse ved generalforsamling med teknisk information og beslutningsforslag
Ansøgninger og forhandlinger med myndigheder.
Udarbejdelse af udbudsmateriale.
Indhentning af tilbud fra håndværkere samt vurdering af indkomne tilbud.
Forhandling med håndværkere og budgetindstilling til bestyrelsen.
Kontrahering med håndværker og igangsætning af entreprise.
Tilsyn, afholdelse og referering af byggemøder under arbejdets udførelse.
Attestering af fakturaer vedr. entreprisen
Afholdelse af afleveringsforretning inkl. udarbejdelse af afleveringsprotokol.
1 års garantigennemgang af entreprisearbejdet.
5 års garantigennemgang af entreprisearbejdet.

Driftsledelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Løbende tilsyn med ejendommen
Løbende teknisk dialog og korrespondance med bestyrelse og beboere
Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere samt kontrol af udført arbejde.
Kontrol og styring af serviceaftaler.
Kontrol og styring af viceværtaftale.
Teknisk assistance ved forsikringsskader.
Årlig bygningsgennemgang.
Udarbejdelse af årligt driftsbudget.
Tilpasning af driftsbudget ud fra vedligeholdelsesplan
Orientering til bestyrelse og beboere ved deltagelse i bestyrelsesmøder og
generalforsamling.

Byggeteknisk rådgivning kan tilbydes som fastprishonorar, efter medgået tid eller som et
honorar der svarer til et aftalt % af den samlede håndværker udgifter.
Udlægsudgifter til kørsel, tryk af tegninger mv. vil normalt være indeholdt i aftalen.
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Konklusion/sammenfatning for bygningsdele:
I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionernes/bygningsdelenes tilstand.
Vurdering

Betydning

Dårlig

Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes.

Mindre god

Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal
udføres vedligeholdelsesarbejde.

Normal

Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning.

God

Konstruktionen har løbende været vedligeholdt og fremstår i pæn
stand.

Meget god

Konstruktionen er ny eller har løbende været vedligeholdt og
fremstår ny eller ny istandsat.

Ingen bemærkning
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Tilstandsvurdering af bygningen
01. Tagværk
Kort konklusion

Normal

Ingen bemærkninger

God

Dårlig

Meget

Mindre god

Sammenfatning
Under byggeriets opførelse er
undertaget ikke blevet monteret
korrekt og det anbefales derfor at
loftrum jævnligt kontrolleres for
vand indtrængen.

Beskrivelse
Tagets restlevetid skønnes ikke at være længere end 20 år.
Tagkonstruktionen er et pulttag med gitterspær, undertag af banevarer og betontagsten

Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1. Tegltaget
Tegl er gule betontagsten med undertag af banevare.
Tagrummet er udluftet gennem en række tudsten
ved tagfod og en række studsfugeudluftning i den
høje side.
Disse hætter bør gennemgås hvert 2 eller 3 år, da de
er begyndt at blive nedbrudt og utætte. Der har
været udskiftet nogle stykker allerede.

Tagstenene er sikret med tagstenskroge der er
fastgjort i lægterne. Disse kroge ser ud til at være i
normal stand efter alderen.
Disse kroge kan ruste over, og så er der fare for at
tagstenene blæser af. Vi har fået oplyst, at der er
meget få tegl der har været faldet ned i storm, så vi
vil konkludere, at krogene er intakte. Krogene kan
ikke ses på grund af undertaget, men kan ses på
overdækningen ud for hoveddørene.
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Undertaget er ikke strammet ordentligt op under
montagen hvilket bevirker at det "hænger"
meget på midten, derudover er afslutninger ved
kip og mod gavle ikke udført korrekt hvilket
bevirker at der kan trænge vand ind.
Det var under besigtigelsen ikke muligt at
besigtige undertaget ved tag fod.
Loftrum skal jævnligt holdes under observation
for vand indtrængen
Når taget på et tidspunkt står for udskiftning
skal undertaget skiftes ved samme lejlighed.
l facade ved kip er der åbne studsfuger for
udluftning af tagrummet.
2. Udluftning af loftrum.
Der er monteret udluftningshætter i undertaget
for udluftning af tagrummet.
Der kan opstå kondensvand på undersiden af
undertaget. Dette skyldes ofte, at der trænger
fugtig varmt luft op fra boligen. Det kommer
oftest op ved loftlemmen, da den kan være utæt
i false.
Vi anbefaler at loftlemmene eftergås og tætnes,
så opsivning af fugtig luft minimeres.
Fugten sætter sig som skjolder eller i værste fald
som skimmelsvamp på undersiden af undertaget
Studsfuger er åbne i de høje sider af huset
ligeledes for udluftning af tagrummet.

Loftet i fælleshuset har en del sorte skjolder på
rockfonloftet og om lampeudtag og hele rækker af
plader er sorte.
Dette kan været på grund af træk af koldt luft over
pladerne eller manglende isolering
Dette bør undersøges og afhjælpes, men det kan
kun gøres ved nedtagning af loftet de steder hvor
der er misfarvninger.
Her kan det så overvejes, om loftet skal udskiftes,
og der skal sættes nye hvide akustikplader op.
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3. Varmeiolering

Isolering af etageadskillelsen mod tagværk er
mangelfuld.
Værelserne i tagrummet er mangelfuldt isoleret.
Se energirapporten

4. Tagrender og nedløb
Tagrender og nedløb er udført i plast og står
ikke for udskiftning inden for de første 1O år.
Tagrender og nedløb skal min. 2 gange årligt
renses og gennemgås for utætheder som straks
skal repareres.
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02. Kælder / Fundering
Kort konklusion

Sammenfatning

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Der er på besigtigelsen af ejendommen
ikke konstateret synlige problemer
med fundering og kælder.
Der er ligeledes ikke oplyst om forhold
af forening, som kunne referere til
problemer med aktuel bygningsdel.
Derfor konkluderes at bygningsdelen er
uden fejl, selvom denne ikke har været
mulig at besigtige fuldt.
Kælderen skal malerbehandles efter
behov.

Beskrivelse
Der er forefindes ingen kælder under boligerne.
Der forefindes kælder i f ælleshus, som benyttes til fyrrum.
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1.Kælder
Kælder under fælleshuset bruges til varmekælder.
Rummet er tørt og i orden
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03. Facade / sokkel
Kort konklusion

Sammenfatning

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Facader ser normale ud. Pudsfuger bør
eftergås jævnligt, for at forhindre
vandindtrængning.

Beskrivelse
Facaderne er udført af gule teglsten. Facaderne fremtræder i generelt pæn stand.
Der er en betonoverligger over vinduer og døre.
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1.Facader, generelt
Facaderne ser pæne og sunde ud, alderen taget i
betragtning. Der er ingen større revner, ej heller
sætningsrevner. Der forekommer enkelte små
ubetydende sætningsrevner.

I facaderne er der monteret udluftningsventiler med
riste med lameller.
Disse riste er mange steder gået i stykker eller står
permanent åbne.
Ventilerne bør skiftes til nye ventiler der kan lukke.
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2.Sokkel / fuger

Sokler skal gennemgås min. 1 gang årligt og
eventuelle revner skal repareres.
Fuger om vinduer og døre skal efterses og der
skal regnes med at gummifuger har en levetid
på 15 – 20 år
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04. Vinduer
Kort konklusion

Sammenfatning
Vinduer bør smøres og justeres som anført i
leverandørs anvisninger.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
Vinduer er blevet udskiftet i 2004 til træ / alu. vinduer som ikke kræver den store
vedligeholdelse udvendig udover justering og smørring efter leverandørens anvisninger

Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1.Lejlighedsvinduer i facade

Vinduerne er fra 2004 og er i træ / alu
Vinduerne er monteret med fugebånd på de tre
sider og i bunden er fugen udført med en blød
gummifuge
Det anbefales at alle fuger kontrolleres min 1
gang årligt samt at defekte fuger straks udskiftes.

2.Sålbænke
Sålbænke er udført i skiffer. Sålbænke er generelt i
normal stand.
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05. Udvendige døre
Kort konklusion

Sammenfatning
Alle døre er trædøre med klar termoruder.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
Dørene er trædøre der er hvidmalede monteret med klart termoruder. Døren bør
malerbehandles udvendigt minimum hvert 5 år.
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1.Dørene
Dørene er hvide trædøre med klar termoglas.
Dørene er malede og skal malerbehandles hvert
5 år.
Dørene udskiftes løbende.
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06. Trapper
Kort konklusion

Sammenfatning
Der er i yggeriet udelukkende indvendige trætrapper som ikke kræver vedligeholdelse udover lakering som foretages efter behov.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse

Der er i de enkelte lejligheder en intern trætrappe imellem stueetage og 1. sal.
Registreringer
1.Hovedtrapper

Vurderinger og anbefalinger

Ingen trapper i foreningen
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07. Udvendige trapper støtte- og hegnsmure
Kort konklusion

Ingen bemærkninger
Dårlig

Sammenfatning
Der er nogle støttemure i friarealet der er udført
af træ der partielt er nedbrudt.

Mindre god
Beskrivelse
Støttemuren er af træ.

Registreringer

Vurderinger og anbefalinger
Støttemur af træ i bebyggelsen bør jævnligt
gennemgås og fornys de steder hvor de rådner
væk.

Hegn ved fælleshuset er noget nedbrudt og bør skiftes
og vedligeholdes.
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08. Etageadskillelser
Kort konklusion

Sammenfatning
Der er ingen vedligeholdelse på beton
etageadskillelserne.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
Etageadskillelser er udført i beton med malet underside og trægulv på overside.
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09. WC / Bad
Kort konklusion

Sammenfatning
Moderniseringer på badeværelser og køkkener
henhører under den enkelte andelshaver af
lejligheden.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
WC og baderum er i meget forskelligt udseende og stand. Rummene kan derfor ikke beskrives
samlet. Ansvaret for rummenes vedligeholdelse påhviler den enkelte andelshaver.
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

Generelt

Gulve i baderum bør jævnligt efterses, specielt i
badeområder.
Fuger i indvendige hjørner efterses og
tilslutninger til gulvafløb kontrolleres både
omkring risten og i kanter omkring selve risten.
Gulvafløb med indbygget vandlås skal jævnligt
efterses og renses for hår og sæberester, for at
vandet kan ledes bort og undgå ophobning på
gulvet.
Risten på gulvafløbet fjernes, vandlåsen løftes
op og renses. Vandlås og rist genmonteres.
I lejligheder hvor bad foretages i brusekabiner i rum hvor der ikke er gulvafløb - er det lovkrav,
at der er magnetventiler på vandtilgangen til
brusearmaturet. Disse sikrer, at der først bliver
lukket op for vandet, når afløbspumpen tændes.
Det er ligeledes lovkrav, at der skal etableres
udluftning i baderum.
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Toiletter

Et rindende toilet kan bruge op til 500 l vand i
døgnet. Det er derfor vigtigt jævnligt at sikre
sig, at toiletter og vandhaner ikke løber.
Dette gøres visuelt eller ved konstatering af
lyden i rørene. Hvis den pakning, der tætner
under toiletklokken, er gammel, mør og revnet,
vil den ikke lukke effektivt af for vandet.
Der kan også blot ligge nogle partikler i
cisternens bund, der forhindrer pakningen i at
slutte tæt. Rens med en almindelig børste. Nye
pakninger kan købes i VVS-forretningerne, hvis
man ikke foretrækker at standse vandspildet
ved at ringe efter fagkyndig bistand.
Er toilettet gammelt, mere end 25 år, vil det
være en god investering at købe et nyt.
Kraftig kondens på koldtvandsrør kan også være
tegn på at vandet løber konstant, i f.eks.
toiletter i egen lejlighed eller lejligheden
ovenover.
Også kalkaflejringer i toiletskålen kan indikere at
cisternen er utæt.
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10. Køkken
Kort konklusion

Sammenfatning
Moderniseringer på badeværelser og
køkkener henhører under den enkelte ejer af
lejligheden.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Intet fælleskøkken.

Beskrivelse
Køkkener kan ikke beskrives samlet idet det er den enkelte beboer, der har ansvaret for
vedligeholdelse / renovering.
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

Generelt

Ved installation af vaske- og
opvaskemaskiner skal vandtilførsel ske
gennem en spulehane med indbygget
kontraventil, der sikrer, at vandet ikke løber
tilbage i ledningsnettet.
Derefter skal der monteres aquastop eller
waterblock mellem spulehane og slange.
Disse slukker automatisk for vandtilførsel i
tilfælde af brud eller defekt på
installationerne.
I rum uden gulvafløb skal vaske- og
opvaskemaskiner ligeledes være placeret i
drypbakker.
Stigerør (afløbsrør ekskl.) må ikke lukkes
inde i rørkasser med mindre der etableres en
let adgang til besigtigelse af stigerør.
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11. Varmeanlæg
Kort konklusion

Sammenfatning
Der kan være tæringer i varme- og vandrør,
det var ikke muligt at kontrollere disse idet
de er skjult under j o r d e n o g gulve.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beboere og forening skal være opmærksom
på gentagne vandpåfyldninger hvilket kan
skyldes utætheder.

Meget god

Registrering

1.

Vurderinger og anbefalinger

Varmekilde
Varmecentralens vægge, lofter og gulve
fremtræder i beton.
Varmekilden er naturgas afleveret i en veksler i
varmekælderen.
Anlægget er i normal stand.
(Se også energirapporten)

2. Varmecentral (installationer)
Generelt er installationer i normal stand.
(Se også energirapporten)
Foreningen har tilsyn med anlægget.
Beholder og veksler bør renses/ udsyres årligt.
Varmtvandsanlægget er af nyere dato.
Vi kan anbefale energistyring og energitilsyn på
det tekniske anlæg.
Fordelingsanlæg.

Veksler til produktion af varmtvand til
fælleshuset.

Pumperne er af nyere dato og i god stand
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Der er etableret mekanisk ventilation i
varmekælderen.
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12. Afløb
Kort konklusion

Sammenfatning

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Vi har fået oplyst under gennemgangen at
foreningen har haft problemer med
mangelfulde ophæng af afløbene under
gulvene som kan bevirke stoppede afløbsrør.
Det er ikke muligt at kontrollere ophængene
da afløbsophængningen er skjult under
gulvene

Beskrivelse
Afløb i boligerne er skjulte afløb og kan ikke synes
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

Faldstammer og grenrør

Er ikke synet.
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13. Kloak
Kort konklusion

Sammenfatning

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Ejendommens kloakker er ikke gennemgået.
Kloakbrønde bør gennemgås visuelt årligt.
Gennemspuling af spildevands- og
regnvandsledninger i kombination med
oprensning af nedløbsbrønde, kan udføres
hvert 2. år.
Der bør afsættes penge til TV-inspektion
hvert 6. år.
Det anbefales at få udført en inspektion
snarest muligt. Vi har ikke haft adgang til en
kloakundersøgelse, hvis der har været udført
en tidligere.
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14. Vandinstallationer
Kort konklusion

Sammenfatning
Ejendommens vandinstallationer skønnes at
være i normal stand.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
Ejendommens vandforsyning er skjult og kan derfor ikke synes
Registreringer
1. Generelt

Vurderinger og anbefalinger
Undgå at vandinstallationen udføres af
forskellige rørmaterialer. Det ses desværre ofte,
at vandrør gennemtærer pga. at varmforsinkede
jernrør monteres i forbindelse med
afspærringsventiler af zink eller kobber, hvorved
der opstår en galvanisk tæring.
Beboere bør være opmærksomme på disse
forhold, og få opsat ionfælder hvis ovenstående
konstateres. En ionfælde er et PEX-rør eller
rustfrit stålrør der er bøjet 360 grader eller bøjet
til en u-form.

2. Renovering

Beboere skal i forbindelse med renoveringer og
ændringer af køkkener og baderum sikre, at alle
"døde" ender på gas og vand bliver fjernet
tilbage til nærmeste t-stykke.
Vand der står stille i en "død" ledning giver
grobund for bakterier (Legionella) der kan ledes
tilbage i vandsystemet.
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3. Varmtvandsinstallation

Boligerne forsynes med varmt vand fra en
varmeveksler som er monteret nærmest utilgængeligt i et køkkenskab. Det blev oplyst at
varmevekslerne er udskiftet en gang siden
opførelsen af ejendommen
Varmeveksler og ventiler kræver eftersyn og
varmeveksleren skal afkalkes med jævne
mellemrum. Dette er nærmest umuligt med
denne placering.
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15. Gas
Kort konklusion

Sammenfatning
Der er ikke gas i ejendommen

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse

Registreringer
1.

Generelt

2.

Renovering

Vurderinger og anbefalinger
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16. Ventilation
Kort konklusion

Sammenfatning
Defekte udluftningsriste i facader bør udskiftes.

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
Der er udelukkende mekanisk ventilation fra emhætter i køkkenerne
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1.Generelt
Ventilationsriste i væg, er defekte og bør
udskiftes

En familie på 4 tilfører luften i lejligheden 8 liter
fugt pr. døgn.
Fugten stammer fra udånding, brusebade,
madlavning og almindelige aktiviteter.
Hvis man ikke kommer af med fugten, vil den
dels blive i luften indendørs, og dels forsøge at
trænge ud af huset, hvor den vil opfugte
murværket og gøre skade på vægge, gulve og
lofter.
Fugten skaber grobund for dannelsen af råd og
svamp i træværk, både i de skjulte
konstruktioner, og synligt i form af
skimmelsvamp.
Der er flere ting man som beboer kan gøre for
at komme disse problemer til livs.
Luft grundigt ud med gennemtræk mindst 2
gange dagligt af varighed på 10 min.
Begræns tøjtørring indvendigt.
Aftræks- og ventilationskanaler i ydervægge og
vinduer holdes frie og rene.
Hold lejligheder jævnt opvarmet i
vinterhalvåret.
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17. El installation
Kort konklusion

Sammenfatning

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

El installationerne anbefales gennemgået af
en autoriseret el-installatør, for at skabe
overblik over el installationernes tilstand. Det
skønnes at fællesinstallationerne er i normal
stand.

Beskrivelse
Elinstallationer i lejligheden er den enkelte ejers ansvar. Elinstallationer i fællesarealer er
foreningens ansvar. Der er ikke observeret elinstallationer i dårlig stand.
Registreringer
1.Generelt

Vurderinger og anbefalinger
Alle lejligheder bør teste deres
sikkerhedsrelæ (HFI/HPFI) mindst én gang
om året. Hvis afbryderen er mere end 10 år
gammel, er der stor risiko for at den ikke
virker. Tryk på prøve-knappen, som er
mærket med "T".
Hvis afbryderen ikke kobler ud første gang,
skal autoriseret elinstallatør tilkaldes. Det
samme gør sig gældende, hvis sikringer er
meget varme.
Der bør ikke være tilsluttet mere end 4
apparater til hver stikkontakt.
Ud over at sikringerne springer, kan det være
forbundet med brandfare at overbelaste den
enkelte stikkontakt.
Følgende forhold omkring ledninger bør ikke
forekomme i de enkelte boliger:
Ledninger skal være hensigtsmæssigt
placeret, således at de ikke kan blive slidt
eller klemt.
Der må ikke være hul i ledningernes isolering.
Der må ikke stritte ledninger ud af kontakter,
og ledninger bør ikke være tilsluttet et
strømudtag i et andet rum.
Angående lyskilder i fællesområderne
henvises til energirapporten.
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18. Postkasser
Kort konklusion

Sammenfatning
Der er opsat postkasser ved hver bolig

Ingen bemærkninger

Normal

Dårlig

God

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
Postkasserne er i god stand.
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

Generelt
Postkasser er opsat ved hver bolig.
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19. Energimærkning
Kort konklusion

Ja

Sammenfatning

Nej

I energimærket er der angivet flere
energibesparende forslag. Forslag som har en
tilbagebetalingstid på under 10 år bør
udføres.

Beskrivelse
Der er den 24-02-2010 udarbejdet energimærke for ejendommen af firmaet Topdahl Aps.
Energimærket er gyldigt i 10 år, hvilket vil sige, at nyt energimærke skal udføres i 2020. Det
er et lovkrav med gyldig energimærke.
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20. Udenoms arealer
Kort konklusion

Sammenfatning

Ingen bemærkninger

Normal

Tilstanden af fællesarealer vurderes generelt til
at være i god stand.

Ingen bemærkninger

God

Det er asfalt på veje og P. arealer

Mindre god

Meget god

Beskrivelse
Ejendommens fællesarealer er udlagt som parkering og græsarealer, med buske og træer.
Der er legeplads og skure på arealet.
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1.Udenoms arealer
Stiarealer er med fliser.
Der er nogle ujævnheder i stiarealerne som årligt bør
gennemgås.

På P pladsen er der asfalt.
Der er belægningssten i indkørslen til P pladsen.
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Der er hvidmalede skure ved alle boligerne udført
med lodrette brædder 1 på 2.
Det er oplyst at skure ved boligerne skal holdes af
beboerne.

Der er en vandhane der er revet ned af skuret.

Beklædningen på skurene har nogle steder kontakt
med flisebelægningerne. Dette er ikke godt da
brædderne står og suger vand op i endetræet og
rådner derved i bunden.

Trappen til varmekælderen ved fælleshuset er udført
af træ der er hvidmalet
Gelænder og værn er lidt nødlidende og bør have en
snedkergennemgang og noget maling.
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Der er pergolaer og overdækninger på havesiden af
husene
Pergolaer og overdækning samt stolper er udført af
træ og bør vedligeholdes med træbeskyttelse.

Over hoveddørene er der overdækninger der er belagt
med betontagsten som husene.
Der har været blæst tagsten af så tagene skulle
gennemgås for at kontrollere fastgørelserne af
tagstenene.

Der er en udelampe på hvert hus der giver
orienteringslys om natten.
Der er en del af lamperne der ikke har kunne tåle
varmen fra pærerne og uv. lyset, så de er blevet helt
gule i glasset. Det betyder at de lyser mindre.
Vi kan anbefale at få alle lamperne udskiftet til LED
lamper. Dette giver en strømbesparelse.

Værn om trappen til varmekælderen bør
vedligeholdes som før nævnt.
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Jeres legeplads skal opfylde de fælles europæiske
standarder. Dette er meget vigtigt idet i kan blive
draget til ansvar ved eventuelle personskader.

Haveanlægget:
Terrænmuren har rådne pæle og det kan forventes at
pælene knækker inden for de kommende år. Der bør
besluttes at murene bør udskiftes evt. med en ny mur
af stenmateriale.

Pergolaer skal holdes af beboere.
Vi kan anbefale at foreningen overtager
vedligeholdelsen af pergolaerne.

Der er en del lampestandere på friarealet.
Vi kan ikke se lyskilden, men vi anbefaler at få dem
skiftet til energibesparende LED pære.
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21. Elevatorer
Sammenfatning

Kort konklusion

Ingen bemærkninger
Dårlig

Normal

Der er ingen elevator i ejendommen.

God

Meget god
Mindre god
Beskrivelse
Ingen
Registreringer

Vurderinger og anbefalinger

1. Elevator
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22. Økonomi og 10-årig vedligeholdelsesplan

Se vedligeholdelsesbudgettet.
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