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Til ejerne i Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C 

 

 

Odense, den 17. juni 2012 

 

 

Istandsættelse af trappeopgange samt udskiftning af vinduer i lejligheder 

 

Motivation 

Mange beboere og ejere har i de seneste år med rette spurgt til istandsættelse af trappeopgange og udskiftning af 

vinduer. I samme periode er der bygget mange nye og moderne lejligheder i Odense C. Ser man 10 år frem vil der 

bl.a. blive bygget nye og moderne lejligheder på den gamle slagterigrund i Odense C og ved Syddansk Universitet i 

forbindelse med opførelsen af det nye sygehus.  

 

En lejlighed på adressen Falen 6-14 vil derfor, alt andet lige, fremstå betydeligt mindre attraktiv. Tilsvarende kan 

siges om værdien af lejlighederne, der vil være påvirket negativt.  

 

I lyset af dette har ejerforeningens bestyrelse indhentet en række tilbud på istandsættelse af trappeopgange og 

udskiftning af vinduer mv. for at bringe ejendommen op til en tidsvarende stand. 

 

Omfang og finansiering 

Projektet med istandsættelse af trappeopgange vil omfatte udskiftning af gulvbelægning og reparation af trappe-

trin, malerarbejde og udskiftning af hoveddøre, vinduer, døre til lejligheder og reparation af træværk. Endvidere 

omfatter projektet udskiftning af kældervinduer og kælderdøre.  

 

Projektet med udskiftning af vinduer omfatter alle vinduer og altandøre i lejlighederne samt isolering. 

 

Den samlede projektramme inkl. depositum udgør 4 mio. kr., som angående istandsættelse af trappeopgange, 

kælderarbejde og depositum (ca. 2 mio. kr.) foreslås opkrævet efter fordelingstal (bilag til foreningens vedtægter) 

og angående vinduer (ca. 2 mio. kr.) opkrævet efter faktisk omfang (antal vinduer osv.) for den enkelte lejlighed. 

 

Projektet omfatter endvidere: 

 Indbetaling af depositum til at dække skader ved ind- og udflytninger, dvs. sikring af en fremtidig perma-

nent høj standard af trappeopgange og fællesarealer. 

 Indfrielse af al gæld i ejerforeningen, herunder besparelse af renteudgifter og forøgede midler til generel 

vedligeholdelse af ejendommen. 

 Tilbagebetaling af en andel af projektomkostningerne opkrævet hos den enkelte ejer. Andel og tidshorisont 

skal bestemmes ved kommende generalforsamlinger.  

 Isolering og reduceret varmeregning. 

 Værditilvækst af den enkelte lejlighed her og nu på 50-100 t.kr. 

 

Afstemning 

Før der i ejerforeningen arbejdes videre med indhentning af tilbud, detaljerede beregninger for hver enkelt lejlig-

hed, valg af materialer og design mv., beder vi de enkelte ejer om opbakning og bemærkninger. 

 

Bestyrelsen 
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Stemmeseddel: 

 

Projekt: 

Jeg / Vi, ejer af Falen ______________ tilkendegiver hermed at, det er en god og tiltrængt idé, at der arbejdes 

videre med projekterne, der samlet set har projektramme på i alt 4 mio. kr., som angående istandsættelse af 

trappeopgange, kælderarbejde og depositum (ca. 2 mio. kr.) foreslås opkrævet efter fordelingstal (bilag til for-

eningens vedtægter) og angående vinduer (ca. 2 mio. kr.) opkrævet efter faktisk omfang (antal vinduer osv.) for 

den enkelte lejlighed.  

 

 Sæt X For Imod 

 

1. Istandsættelse af trappeopgange   

 

2. Udskiftning af vinduer i lejligheder   

 

Indledende idéskitse (”Nødvendige og påtænkte fremtidige initiativer i ejerforeningen”) til projektet kan ses på 

www.falen.dk under Referater og Generalforsamling. 

 

Design og materialevalg: 

Jeg / Vi, ejer af Falen ______________ ønsker at deltage ved med valg af materialer, farver og designs mv. Be-

styrelsen har ikke nødvendigvis de rette kompetencer på dette område, så ethvert input værdsættes.  

 

Gode idéer: 

Gode idéer til valg af materiale og design mv. og bemærkninger i øvrigt: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Stemmer pr. post eller mail skal være administrator i hænde senest torsdag den 5. juli 2012. 

 

http://www.falen.dk/

