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Projekt malerarbejde trappeopgange Falen 6-14 

--oo0oo-- 

 

Projekt: istandsættelse af trappeopgange efter udskiftning af døre og vinduer i opgangene 

 

Kære projektdeltager 

Tak for din/jeres opbakning til projektet med malerarbejde af trappeopgangene Falen 6-14. 

På generalforsamlingen den 2. oktober 2015 blev det endeligt vedtaget at gennemføre malerar-

bejde mv. af ejendommens trappeopgange.  

Følgende budget er vedtaget for malerarbejdet mv.:  

Kr.  I alt 

Malerarbejde *  500.000 

Elektriker, anslået  50.000 

Murerarbejde, anslået  50.000 

Navne- eller nummerskilte, anslået  50.000 

Afsat til uforudset udgifter  25.000 

I alt  675.000 

 

Ejerforeningen har haft en professionel beregner til at udarbejde en komplet specifikation med 

tilhørende priser, som efterfølgende er anvendt til at indhente to uafhængige tilbud fra malerme-

stre på arbejdet. Malerfirmaet Klitgaard & Co. ApS og Stenløse Malerforretning ApS har afgivet 

tilbud. Pris inkl. moms fra Malerfirmaet Klitgaard & Co. ApS udgør 493.750 kr. 
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Oplæg til projektarbejde og – beslutninger: 

 

Gulvbelægning 

- Motivere for en ny ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt! Det er en lille 

pris at betale for den komplette løsning mht. trappeopgangene. 

 

Malerarbejde: 

- Materialevalg: Maling skal være ekstrem slidstærk, stærk imod stød  

- Farvevalg: se efterfølgende forslag (flere ejere har ytret ønske om at arbejde skal resulte-

re i et udseende svarende til det, der blev præsenteret på den ekstraordinære generalfor-

samling den 19. september 2015). 

- Valg af håndværker 

 

Elektriker: 

- Belysning: Valg af lamper, opsætning af belysning ved postkasser 

- Brandalarmer, elektroniske 

- Indhentning af tilbud og valg af håndværker  

 

Murerarbejde: 

- Reparation af murværk i opgange efter udskiftning af døre og vinduer i opgange. 

- Evt. kan malermesteren klare dette / indeholdt i dennes  pris 

 

Navne- og/eller nummerskilte 

- Opsætning af navneskilte / eller undlade dette. Over tid vil der komme mange forskellige 

skilte og labels mv. op, hvilket ikke er kønt. 

- Opsætning af etage -/ nummer skilte som alternativ. 

 

Øvrigt: 

- Projektleder 

- Koordinering af håndværkere 

- Opfølgning og udbedring af mangler  

- Betalingsforløb  

 

  --oo0oo--- 
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Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C  
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Forberede dine idéer og ønsker forud for et møde: 

 

Gulvbelægning 

 

 

Malerarbejde: 

 

- Materialevalg:  

 

 

- Farvevalg:  

 

 

 

Elektriker: 

 

- Belysning, kom med forslag til lamper, priser samt leverandør:  

 

 

- Brandalarmer, kom med forslag alarmer, priser samt leverandør: 

 

 

Murerarbejde: 

 

 

 

Navne- og/eller nummerskilte 

 

- Kom med forslag skiltning, priser samt leverandør: 

 

Projektmøde vil blive afholdt oktober eller november 2015 i ”Butikken” Falen 6-8. 
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