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Indledning 

 

Tirsdag den 20. august 2013 blev afholdt anden del af indledende møder angående projektet med udskiftning af vinduer og 

istandsættelse af trappeopgange på adressen Falen 6-14, 5000 Odense C. Mødets formål var delvist at træffe beslutninger 

vedrørende prøvelejligheden og at orientere om projektets status. 

 

På mødet deltog foruden arkitekt Stig Hjorth 8 ejere, der repræsenterede i alt 14 lejligheder ud af foreningens 50 lejligheder.  

 

Projektet foreslås opdelt i to: 

 

Vinduer og døre:  Udbydes i hovedentreprise (hovedentreprenøren har ansvar for alle arbejder). 

 

Opgange:  Udbydes i fagentreprise med bydende håndværkere på maler og på gulvbelægningsarbejdet  

  under opsyn fra foreningens arkitekt. 

 

Vinduer 

Isolering under vinduerne blev ikke anbefalet og vil ikke være en del af projektet (risiko for svampeangreb ved fugt ud mod 

ydervæggen). 

På mødet blev fremvist en demomodel af et vindue i træ-alu af mærket ”Rationel Vinduer A/S”.  

Altandør, der åbner indad, valgtes.  

Vinduer i prøvelejligheden såvel mod gade som mod gård, svarer i udseende med feltopdeling (lodpostopdeling) til de 

nuværende vinduer. 

Alle 3 felter i stort stuevindue mod gade og stort vindue mod gård udføres med topstyrede/fuldt vendbare rammer til 

pudsning indefra.  

Små stuevinduer mod gade udføres med topstyrede/fuldt vendbare rammer til pudsning indefra. 

Vinduer i køkken udføres med udadgående sidehængte rammer som eksisterende køkkenvindue.  

 

Eventuelt skifte af vinduesplade gøres individuelt. Udgiften betales af hver ejer udenfor renoveringsprojektet. 

 

Indvendige døre 

 

Dør til bagtrappe fra lejlighed og dør til fortrappe fra lejlighed: en hvid model med dørrkikkert valgtes. Døre opfylder 

nugældende krav til døre i nybyggeri. 
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På mødet blev besluttet at projektet også skulle omfatte udskiftning af indvendige kælderdøre (med sparkeplade) mellem 

fortrappe og kældergang i hver opgang som forbedring af ejendommens brandsikkerhed. 

 

Finansiering 

 

Det blev foreslået at der skal arbejdes med mulighed for fælles finansiering, således at der gennem et pengeinstitut optages 

det nødvendige lån til finansiering af projektet. Hver enkelt ejer skal kunne indfri den pågældendes del af lånepakken. Efter 

mødet er rettet henvendelse via administrator til pengeinstitut mht. indhentning af samlet tilbud. 

 

Stig Hjorth beregner overslag på den samlede projektsum. En indikativ pris pr. gennemsnitslejlighed findes i tidligere 

udsendt projektmateriale, dog uden de tilkomne døre mellem lejlighed og bagtrappe.  

 

Finansiering af prøvelejlighed: Ejerforeningen finansierer udlæg af fælles karakter, dvs. materialeprøver, arkitekt mv. Udgift 

af fælles karakter uddeles på samtlige ejere når det samlede projektet igangsættes (primo 2014). Stig Hjorth indhenter 

prisoverslag fra tømrerfirma, valgt til at lave prøvelejligheden.  

 

Ejerforeningen finansierer udlæg til vinduer og døre. Ejer foretager betaling for materialer (vinduer, døre mv., 

håndværkertimer) som ikke har karakter af materialeprøver eller udgifter anvendt til fordel for det samlede projektets 

gennemførsel. Ejer foretager betaling efter nærmere aftale / anbefaling fra arkitekt. 

 

 


