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Formandens beretning

Vi har haft et travlt år . Et år , som har været præget af flere væsentlige og 
tidskrævende sager. 
Som det fremgår af Fiolens hjemmeside har vi  for at løse opgaverne afholdt  
bestyrelsesmøder i december, marts, maj, juni, to gange i september, oktober 
og sidst nu den 26. november. Herudover har vi været i mailkontakt flere 
gange om ugen. Der har  været en del møder med forskellige håndværkere, 
statiker, geoteknikker, arkitekter vores lejer, Tonny Gravesen Vangsgaard og 
administrator. Der er blevet sendt mange mails og ansøgninger mm.

Ofte har der været flere mails og opkald på samme dag. Der har været flere 
mindre problemer med dørtelefoner, renovation, varme, belysning, 
tilstopninger, mulige vandskader, vandhaner, utætheder mm.

Årets største og mest tidskrævende opgave har været kælderen under 
Vangsgaards antikvariat. En på mange måder omfattende opgave, hvor vi 
ikke kunne undlade at handle i forhold til sætningsskaderne. Der var 
alvorlige problemer med fundamentet og gulvet  som ikke var understøttet, 
hvilket indebar en risiko for større sætningsskader. I samarbejde med 
ingeniør, statiker, geotekniker og arkitekt er vi nu i mål med det store 
projekt. Fem støttesøjler er hamret dybt i jorden, vægge er forstærket og 
samtidig er utætte faldstammer og utidssvarende belysning ordnet. Der 
forhandles en husleje-kompensation til Vangsgaard.
Noget af det første i forhold til vores tilstandsrapport var at få gennemført en 
tv-inspektion af kloaksystemet og få udbedret konstaterede defekter. 

De gamle fjernvarmerør under  nr.34 og i varmekælderen er blevet fjernet.
Vi har installeret et afkalkningsanlæg og en grandervandsenhed til 
blødgøring og kvalitetsforbedring af vandet.

Brandinstruktion er blevet udarbejdet og ophængt i alle opgange.
El –målerne er blevet udskiftet og bliver fremover fjernaflæst af elselskabet.
Alle trappeopgangene har fået en grundig hovedrengøring 

Facadens nederste del mod Fiolstræde, portåbningen til 34, samt sokler og 



flere områder til gårdsiden er blevet repareret og malet/kalket.  Fire af de 
hvide døre i nr. 36 er blevet malet. Alle fire københavnerlamper er blevet 
vasket og har fået ens pærer. Nedløbsrøret ved Fiolstræde 36 er blevet 
ordnet, så vandet kan komme ud.

Rottefængeren har sat fælder op og Lyngholm har været nede i kloakkerne 
og sætte rottespærre op. Forhåbentlig er der nu styr på rotternes færden. 

 Nellie Nissens lejlighed i 36 B  er blevet solgt til Stephanie og Rasmus

Der er ved at blive udarbejdet et udbudsmateriale til en renovering af 
opgangene 34a og 34b samt dele af 36a. Opgangene vil efterfølgende blive 
repareret og malet.


