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OPLÆG TIL FÆLLESMØDET DEN 8. OKTOBER 2007.  
 
 
Vedrørende tyverisikring af vinduer og døre.  
 
Byggegruppen har kontaktet Præstegaard igen efter de seneste indbrud. Præstegaard 
har sendt vores henvendelse videre til garantistiller. Jens Wichmann har sendt John 
herud for at besigtige skaden, 
John har meldt tilbage at problemet ligger i en forkert konstruktion med vindue og dør i 
samme ramme. Dette er derefter af Jens Wichmann udlagt som et STM problem og 
ikke et montageproblem. Det er derefter reklameret overfor STM. 
 
STM svarer, at produkterne er produceret og leveret i overensstemmelse med egne og 
Vinduesindustriens forskrifter. Og de derfor ikke kan påtage sig ansvar i forbindelse 
med indbrud.  
 
Byggegruppen er af den opfattelse, at vi skal have tyverisikret vores vinduer og døre nu.  
 
Vi foreslår derfor at vi sammen med Stig og Flemming får indhentet forslag til løsning og 
prisoverslag fra A&C byg. Det er det firma, der har udskiftet vinduer og døre efter de 
første indbrud.  
 
De kender problemet og har kontakt til STM. De bør opklodse vinduerne efter STM`s 
foreskrifter samt lave et lukkesystem på terrassedørene, der er sikkert.  
 
Hvis vinduerne skal opklodses, vil vi foreslå at man samtidig får vinduerne isoleret. Det 
betyder at der i samarbejde med Stig og Flemming skal tages kontakt med en 
fugemand, der kan komme med et forslag til hvordan dette kan gøres og et tilbud.  
 
Vi anbefaler, at udgiften til begge arbejder afholdes i forbindelse med byggeregnskabet. 
Præstegaard har i mail d.d. sagt ok til vores forslag og vil søge at få det med i 
byggeregnskabet begrundet i konkurs/garantistiller situationen. 
 
Byggegruppen indstiller til fællesmødet, at der træffes beslutning om at vi går videre 
med ovennævnte forslag, så arbejdet kan iværksættes hurtigst muligt.  
 
 
Byggegruppen, den 3. oktober 2007.  
 
Børge Lobeck og Kirsten Valgreen  
 


