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Til ejerne Falen 6-14, 5000 Odense C 

 

Falen, juli 2015 

 

 

Orientering om det igangværende projekt 

 

I løbet af august måned vil der blive indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling / byggemøde 

angående næste - og sidste - trin i det igangværende projekt i ejendommen Falen 6-14, med 

udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange. 

  

Tømmer m.fl. er så småt ved at være færdig med udskiftning af vinduer og døre på fælles-

arealer samt døre til lejlighederne. Overordnet er identificeret følgende mangler/udeståender 

arbejder (projektets fase to): 

  

• Murerarbejde omkring to kældervinduer og over to hoveddøre.  

• Udskiftning af kældervindue mod gården (tømmer). 

• Udskiftning af døre i en enkelt lejlighed (tømmer). 

• Fugning/understøttelse af dørkamme på fællesarealer (tømmer). 

• Understøttelse af dørkarme til lejligheder (tømmer). 

• Opsætning af nye dørtelefonanlæg ved hoveddøre og i lejligheder (låseservice). 

• Finish omkring døre i lejligheder (maler)  

  

(Projektets fase 1 bestod i udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne. Projektdelen var 

frivillig for ejerne) 

  

Projektets fase tre består i istandsættelse af trappeopgange, herunder udskiftning gulvbelæg-

ning, opsætning af belysning og stødlister samt maling af træværk og vægge. 



Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C – www.falen.dk 

 

 

 
 

 Side 2 af 2 

  

Dagsordenen for den ekstra ordinære generalforsamling / byggemødet forventes at blive som 

følgende: 

  

1. Opdatering på projektets fase 1 og 2. 

1.a. Koordination af fase 1 for de lejligheder, der endnu ikke har fået skiftet vinduer og altan-

døre. 

  

2. Præsentation af projektets fase 3 

2.a. Istandsættelsesforslag 

2.b. Afstemning 

  

3. Budget og finansieringsmuligheder 

3.a. Afstemning 

  

Til brug for punkt 2.a. - Istandsættelsesforslag - skal bestyrelsen / projektgruppen bed ejerne 

om input, dvs. ønsker til udseende og omfang af istandsættelsesprojektet vedrørende trappe-

opgangene (farvevalg: maling og gulvbelægning, materialevalg maling og gulvbelægning, le-

verandørvalg, ønsker til belysning og stødlister, øvrigt). 

  

Medio juli 2015 har bestyrelsen / projektgruppen bedt en beregner komme med et prisover-

slag for malerarbejdet (det komplette, uden egen indsats) og et opdateret tilbud fra et gulv-

lægningsfirma.  

  

Beregninger / tilbud mv. samt indkomne ønsker vil danne grundlag for den ekstra ordinære 

generalforsamling / byggemødet og de påtænkte afstemninger. 

  

Med venlig hilsen 

  

Bestyrelsen  
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