
Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C 



 

 

• Sikring af værdier for ejerne 

• Forskønnelse af ejendommen 

• Værdistigning af lejligheder 

• Forbedret indeklima for beboer 

• Sparede varmeudgifter 

 

• -> Lejligheder bliver mere attraktive og salgbare 

 

 



 

• Den økonomiske side af sagen / Opsparing i foreningen 

o Ejerforeningens vedligeholdelsesbudget har de seneste 10-14 år 

været anvendt til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på 

ejendommen: anlæggelse af have og gård samt strømpeforinger 

i køkkenfaldstammer. 

 

o Historisk set, dvs. før år 2000, har der – pga. ejerstrukturen – 

ikke været opsparet midler til vedligeholdelsesprojekter og 

forbedringer af ejendommen. 

 

 



 

• Nødvendig fremrykket vedligeholdelse 

o Omfang: udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af 
trappeopgange (omfattede dele af projektet -> senere planche). 

 

o På baggrund af modtagne tilbud fra håndværkere og overslag fra 
ejerforeningens arkitekt forventes den samlede projektsum at beløbe sig til 
5,5 mio. kr.  

 

o Opsparing til projektet i ejerforeningsregi med et beløb svarende til 
gennemsnitlig årlig vedligeholdelsesbudget (150 tkr.) vil tage 37 år. 

 

o Derfor: 

 

• Fremrykket vedligeholdelse: værdistigning, forskønnelse af ejendommen, 
reduceret varmeforbrug og bedre indeklima NU (fra vinter 2014) 

 

 

 

 
 



 

• Opdeling af projektet 

o For at kunne opnå det maksimale af projektet under hensyn-

tagen til de tidsmæssige og økonomiske rammer er foreningens 

vedtægter ændret (juli 2014), således at det er op til den enkelte 

at foretage vedligeholdelse af vinduer og altandør i dennes 

lejlighed. 

 

• Såfremt ejendommes udseende er påvirket negativt pga. 

manglende vedligeholdelse, vil ejerforeningens bestyrelse altid 

kunne kræve at den enkelte ejer skal foretage en passende 

istandsættelse af vinduer og altandøre jf. de almindelige regler for 

ejerforeninger.  

 





 

• Det er ejerforenings anbefaling at man som ejer deltager i det 
fulde projekt, dvs. tilvælger at udskifte vinduer og altandøre i 
ens lejlighed.  

 

• Dette sikre at der er flest muligt til at bære fællesudgifter til stillads 
og håndværkere, og samlet set giver den laveste udgift i 
gennemsnit. 

 

• Træffer den enkelte ejer senere beslutning om udskiftning af vinduer 
og altandør i den pågældendes lejlighed vil ingen udgifter i 
forbindelse hermed blive dækket af ejerforeningen/de øvrige ejere.  

 

• Udgifter til stillads/lift kan være betydelige. For prøvelejligheden er 
beregnet en merpris på ca. 40 tkr. til lift mv.  



 

• En lejlighed med nye vinduer og 
altandør er en langt mere salgbar og 
attraktiv vare end det modsatte. 

 

• Forskellen er kun et spørgsmål om 
forhandling om overdragelsessum mellem 
sælger og køber.  
 



Vindurer i lejligheder 
og altandøre 

• År 2014 

• Egenbetaling / evt. 
ejerforeningsadministreret lån 

For- og bagtrappedøre 

 

• År 2014 

• Ejerforeningsadministreret 
lån 

Vinduer og døre på 
fællesarealer 

• År 2014 

• Ejerforeningens 
vedligeholdelsesbudget over 
de kommende 10 + år   

Trappeopgange 

 

• År 2015 

• Ejerforeningsadministreret 
lån 





 

• Juli 2014: opmåling af vinduer og døre i lejligheder 

• Juli 2014: revidering af budget og mødeindkaldelse 

• August 2014: møde med bindende tilmelding mht. frivillig del 
(vinduer og altandør) 

• August 2014: engagement bankfinansiering 

• August 2014: bestilling af vinduer og døre 

• September 2014: projektstart 

• November 2014: projektslut 

• Januar 2015 - : start projekt trappeopgange 


