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KLØVERMARKEN 
 
Aflevering den 28.02.2003 

 
 

Den 05.03.2003 
  
 
 
Deltagere:  
 
Beboere: Børge Lobeck, Kirsten Valgren, Ole Mogensen 
 
3B: Kristen Gudmundsson 
 
E&B. Nilsson: Troels Hjelm Hirshals, Jørgen Jensen, Benny Andersen 
 
DOMINIA: Torben Hansen (ref.) 
 
 
 1. Mødet tog udgangspunkt i referat fra overdragelsesmødet den 23.01.03. 
 
 2. Grundet vinteren og vejrliget er bl.a. udestuer og terrænarbejder ikke færdige. EBN 

har udarbejdet liste dateret 24.02.03 vedrørende manglende arbejder (vedlægges). 
EBN oplyste, at alle 3 udestuer monteres i uge 10/11. 

 
 3. Mangelafhjælpning indvendig i boligerne efter beboernes lister pågår. 
  EBN oplyste, at beboerne skal kvittere på mangellisterne, således at der opnås 

enighed om, at manglerne er afhjulpet. 
  Dominias lister skal returneres i underskrevet stand fra EBN. Det samme gælder 

den udvendige mangelliste, når disse mangler er afhjulpet. 
 
 4. EBN har udleveret vinteropgørelse samt opgørelse over overskudsjord til 3B.  

3B videregav disse til Dominia for kommentarer. 
 
 5. Alt omkring beboertilvalg er afsluttet.  
  Bordplade i nr. 4 er leveret og monteret, ligesom hul til opvaskemaskine i nr. 9 er 

checket. 
 
 6. Ibrugtagningstilladelse er modtaget.  
  EBN leverer husnumre. 
 
 7. DV-materiale er udleveret til 3 B i uge 5 som tidligere aftalt. 
 
 8. EBN udleverede KS-materiale til henholdsvis Dominia og 3B. Dominia gennemgår. 
 
 9. Eventuelt: 

- EBN bedes fremkomme med pris på udvendig lys i niche ved fælleshus (tilsva-
rende boligerne). 
- Der skal udføres huller/riste i facaden på fælleshuset fra ventilation og emhætte. 
- Graffiti på skure fjernes. Bygherren afholder udgiften. 
- Der er problem med niveaufri adgang på havesiden af blok 2 (bolig 8-14), skal af-

klares. Det er bygherrens opfattelse, at det er et totalentreprenørproblem. 
- Der er tilsyneladende stort varmetab fra varmeledninger i terræn mellem blokke-

ne. Isoleringen skal checkes. 
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- Der er konstateret strømproblemer i flere af boligerne, når der tændes for hus-
holdningsmaskiner. Elektrikeren har målevariationer fra 198-228V i lejlighederne, 
hvilket er for meget (max. 4-5V). NESA er inddraget i problematikken, oplyste 
EBN. 
- Der har været varmeproblemer i enkelte boliger. Alle boliger er gennemgået og 

checket, oplyste EBN. 
- Der har været lugtgener fra vandlås i skakte, da disse har været tørre ud. Det blev 

aftalt at komme glycerin i alle pågældende vandlåse. 
- EBN erindrede om, at man skal være opmærksom på ventilation ved isolering af 

udhusene. 
- Der er konstateret problemer med kondensvand fra tagkonstruktion, som drypper 

ned og fryser til is på nogle af terrasserne. Enkelte steder kan havedør således 
ikke åbnes. Det skal undersøges, om vandet kan ledes andre steder hen (græs-
arealerne). 
 

10. Afleveringsrapporten blev herefter underskrevet. 
Garantiåret løber fra d.d. og udløber 28.02.2004. 
5-års ansvaret udløber 28.02.2008 
 
 

 
D O M I N I A 
Torben Hansen     /tb 


