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FIOLSTRÆDE 34 – 36/ MØDEREFERAT 3 

  
DATO :  16.02.2018 
  
EMNE :  Fiolstræde 34-36- Planlægning af vedligeholdelsesarbejder 
  
STED :  Hos Edith Bjerre, Fiolstræde 36C, 2. 
  
DELTAGERE: *  de ltog ikke/  afbud 

Init. Deltager Firma Mail / Tlf. 
EB Edith Bjerre AB Fiolstræde 34-36 

Formand for bestyrelsen 
 

edithbjerre@gmail.com 
3048 1681 

OLB Ole Lilholt Bjerre AB Fiolstræde 34-36 
Handymand og repræsen-
tant for gårdlauget 
 

 

HJ* Henrik Jochumsen AB Fiolstræde 34-36 
Bestyrelsen 

hjo@hum.ku.dk 
3234 1540 
4074 1499 

SAA Søren Aabling AB Fiolstræde 34-36 soaa01@frederiksberg.dk 
2248 4887 
 

CM Claus Hemmingsen AB Fiolstræde 34-36 clhe@dadlnet.dk 
2325 5509 
 

SL* Steen Larsen AB Fiolstræde 34-36 steen@eb.dk 
 
 

AKH Anja Krarup Hansen Konpro Aps. 
 

akh@konpro.dk 
2040 7113 
 

SC Søren Christensen Ing. fa. Søren Christensen scph7im@mail.dk 
3962 0545 
51295645 

JS Janne Sønderberg Friborg og Lassen AS js@friborg-lassen.dk 
3326 5607 
4096 5888 

    
 

03-01.00 FORMÅL MED MØDET  

 Formålet med mødet er at få en status over udførte arbejder si-
den sidst og aftale fremtidig aktion. 

 

   

03-02.00 HOFOR  

 Hofor skal i gang med at nedlægge de gamle rør i kælderen, som 
anvendes af Vangsgaards antikvariat I den forbindelse skal der ryd-
des op og en del reoler skal tømmes for bøger og flyttes og øvrigt 
inventar skal tildækkes, da der sandsynligvis er asbest i materialet 
omkring de gamle rør. Gamle varmerør i varmekælderen skal også 
nedtages. 
HJ mener ikke, at andelsforeningen kan belastes med denne udgift, 
og at det må være Hofor, der skal dække disse omkostninger. 
HJ har navn og tlf. nr. til kontaktperson hos Hofor. 
EB følger op på sagen og kontakter Hofor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EB 
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03-03.00 AKUTTE ARBEJDER  

 Nedenfor er oplistet de arbejder, der er af akut karaktér:  
 A. I kælderen nr. 34 er gulvet i et område (betegnet 1 på 

planbilag) sunket kraftigt. 
Der er udført en kloakinspektion og deraf fremgår det, 
at det sunkne område ikke har noget at gøre med klo-
akken. 
Det formodes i stedet, at det skyldes undergrunden, 
som iht. jordbundsundersøgelsen består af organisk 
materiale i ca. 3 meters dybde. Den øgede belastning af 
reoler med bøger, kan være medvirkende årsag til den 
lokale sætning i kældergulvet. 
Det er aftalt, at AKH kontakter Prenor, som åbner op 
og fylder hullet op. 
Der er tillige lokaliseret en pumpebrønd i kælderen. 
Pumpebrønden fritlægges og åbnes, så den kan inspice-
res. 
Vanggaards antikvariat skal varsles, så der kan ryddes 
for bøger i de pågældende områder. Derefter opbyg-
ges en støvvæg, før arbejdet igangsættes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKH 
 
 

SC 

 B. Der er udført en kloakinspektion og der er kommet 
tilbud fra Lyngholm kloakservice: 
T 1856 på 42.475 inkl. moms, som evt. er forsikrings-
dækket. Materialet er sendt til forsikringsselskabet og 
svar afventes. 
 
T 1855 på 143.812,50 kr. inkl. moms ikke forsikrings-
dækket. Omfanget og beløbet er reduceret til 
128.187,50 kr. inkl. moms. 
 
Beslutning om udførelse pågår. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SC 
 
 

EB 

 C. Der er udført jordbundsundersøgelse fra Francks geo-
teknik. 
Anja gennemgik rapporten, hvoraf det fremgår, at 
ejendommen er funderet på organisk fyld. Der vil der-
for til stadighed forekomme sætninger. 
Det vil være meget omstændeligt og omkostningsfuldt 
at stabilisere ejendommen, da det både er ydermure 
og indvendige skillevægge, der skal stabiliseres. 
 
Der er revne i gipspladen i loftet i stueetagen i sidehu-
set hos Vangsgaards (markeret med nr. 8 på planteg-
ning). Gipsplade i loftet fjernes, så det kan besigtiges, 
om der er nogle alvorlige sætninger i det overliggende 
murværk. 
AKH beder Prenor om at fjerne gipspladen. Vangs-
gaards varsles i god tid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKH 

 D. Skader på taget iht. droneregistrering er udbedret. 
 

 

   

03-04.00 ØVRIGE ARBEJDER  

 E. Bestyrelsen igangsætter øvrige vedligeholdelsesarbejder 
iht. tilstandsrapporten. 

 
EB 

   

03-05.00 ANDRE EMNER  
 Varme: 

Det forekommer også, at der undertiden ikke er nok varme i radia-
torerne. SC nævnte, at man kan tillade sig at stille på anlægget, så 
der kommer mere varme i radiatorerne, uden at man skal betale en 
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strafafgift. 
OLB har i flere omgange justeret varmeanlægget i samarbejde 
med SC. 
Aktuelt er anlæggets komforttemperatur indstillet til 23 grader 
C, således at radiatorerne bliver varmere uden at udløse strafaf-
gift. Andelshaverne er tilsyneladende tilfredse med justeringen. 

 

   

03-06.00 ØKONOMI OG TID  
 PS. Det er aftalt, at HOFOR og PRENOR kommer torsdag den 

1. marts. 
 

   

03-07.00 KONTAKTOPLYSNINGER  
 Vangsgaards antikvariat: 

 
Søren Vangsgaard tlf. + 45 5190 4599 
 
Tonny Vangsgaard Gravesen 
Mobil: +45 4060 3944 
 

 
 
 

 

   
Referent: Janne Sønderberg 

 
Sendt til: Mødedeltagerne, hvor mailadresse er angivet øverst på referatet. 
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