
Til ejere i ejerforeningen  

Falen 6-14, 5000 Odense C 

 

Odense, den 7. december 2014 

Tilføjelse/fejlrettelse – se understreget tekst 

Indbetaling for udskiftning af for- og bagtrappedøre samt dørtelefoner 

På den ekstraordinære generalforsamling 28. september 2014 blev bestyrelsens forslag om udskift-

ning af for- og bagtrappedøre samt dørtelefoner vedtaget. 

I forbindelse med vedtagelse blev en tilhørende plan for finansiering også vedtaget. Dette medfører at 

hver enkelt ejer skal indbetale eller gennem ejerforeningen låne til betalingen herfor. 

På mødet var fremlagt en delprojektsum på kr. 24.000,00 for udskiftning af for- og bagtrappedøre 

samt dørtelefoner pr. lejlighed. Ejerforeningen har siden generalforsamlingen modtaget et reviderede 

tilbud, således at den enkelte ejer skal afregne et mindre beløb. 

Nedenfor fremgår betalingsskema for lejlighedstype mv. for udskiftning af hhv. for- og bagtrappedøre 

samt dørtelefoner tilhørende den enkelte lejlighed: 

Kr. 1-vær. 2-vær. 3-vær. Butikken 

For- og bagtrappedøre 18.750 18.750 18.750 9.375 

Dørtelefon 3.250 3.250 3.250 0 
I alt 22.000 22.000 22.000 9.375 

Specielle forhold gælder for følgende:  

 6, st. tv. har ingen bagtrappedør og skal heller ikke have skiftet hoveddør. 6, st. tv. skal derfor indbetale 3.250 kr. for dørtelefon. 

 6, st. th. fortrappedør er skiftet og skal derfor kun have skiftet bagtrappedør og dørtelefon. 6, st. th. skal derfor indbetale 12.625 kr. 

 8, 3. th. udgøres af prøvelejlighed. Døre er skiftet og 8, 3. th. skal derfor indbetale 3.250 kr. for dørtelefon samt for forskellen mel-

lem aconto betaling og de nu kendte projektsummer. 

Beløb skal indbetales på Ejerforeningens konto i Handelsbanken senest 31. december 2014 med 

angivelse af indbetaler / lejlighedsnummer: 

Reg. Nr. 0894 
Kontonr.  1020721 
 

De ejere der ikke ønsker kontant betaling kan gennem ejerforeningen låne hertil. Venligst kontakt 

Gram Ejendomsadministration på telefon 6613 8737 eller mail cgc@gramejendom.dk for etablering af 

lån.  

Et lån vil løbe over 10 år og medfører en månedlig ydelse på ca. 270 kr. før skat (ydelse efter skat af-

hænger af den enkeltes skattemæssige forhold). Anvendt rente udgør 7 %. Ydelsen opkræves måned-

ligt sammen med ejerforeningsbidrag og aconto forbrug mv. af administrator. 

 

På vegne af generalforsamlingen 

Bestyrelsen Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C 


