
 

 

----- Original meddelelse ----- 

Fra: Eva Maria Nyvang Hansen <emnh@3b.dk> 

Til: 'vibiss@post.tele.dk' <vibiss@post.tele.dk> 

Cc: Birthe og Helge Kroeyer <kroyer@post10.tele.dk>, Kirsten V 

<Kirstenvalgreen@gmail.com>, Runge <bur@private.dk>, Ulrik Falk-Sørensen 

<Ulrik.falks@gmail.com>, Vivi Meldgaard <vivimeld@gmail.com> 

Dato: Tor, 22. feb 2018 12:46 

Emne: SV: Bygningseftersyn i Kløvermarken Indput 

Hej Helge og Jørn-Ole m.fl., 

  

Mange tak for jeres mail med listen over ansvarsfordeling. 

  

Jeg er klar over, at jeres seneste bygningseftersyn fra 2013 ikke blev udført fuldt tilfredsstillende. 

De sidste 5 år er der sket mange ændringer i vores procedure for bygningseftersyn, bl.a. frivillig 

inddragelse af bestyrelsen i den indledende fase. Så jeg håber I vil opleve et bedre bygningseftersyn 

denne gang. 

  

Mht. prisfastsættelse af vedligeholdelsesaktiviteterne vil jeg forsøge at efterkomme jeres ønske så 

vidt muligt. Som en lille sidebemærkning, vil jeg dog oplyse om at langtidsbudgettet, der 

udarbejdes på baggrund af bygningseftersynet, blot er et udkast til driftschefen, som herefter har 

ansvar for at tilrette det inden det tages i brug.  

  

Jeg ser frem til vores møde d. 27/2. 

  

  

Med venlig hilsen 

 

Eva Maria Nyvang Hansen  
Projektleder, bygningsingeniør  

Direkte  73 76 28 15 

Mobil  22 10 01 81 

   

boligforeningen 3B  
Havneholmen 21 - 1561 København V  



Telefon 70 20 76 00 

3b@3b.dk / www.3b.dk  

Tænk på miljøet før du printer!  

Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder 

vi dig slette mailen uden at videresende eller kopiere indholdet. 

  

Fra: vibiss@post.tele.dk [mailto:vibiss@post.tele.dk]  

Sendt: 22. februar 2018 11:42 

Til: Eva Maria Nyvang Hansen 

Cc: Birthe og Helge Kroeyer; Joern-Ole Mogensen; Kirsten V; Runge; Ulrik Falk-Sørensen; Vivi 

Meldgaard 

Emne: Re: Bygningseftersyn i Kløvermarken Indput 

  

Hej Eva 

Vi er et seniorbofælleskab med medejerstatus på 75%. Dvs. at 14 ud af 19 huse har 
medejerstatus. 

Vi sætter stor pris på sociale aktiviteter og udfører derfor så meget vedligehold både af 
økonomiske-og sociale årsag, som muligt. 

Af denne årsag beder vi om en opdeling i arbejdsløn og materiale ved beløbsfastsættelse af 
vedligeholdelsesaktiviteter. F.eks. maler vi selv vores skure og olierer vinduer og døre. 

Vi har nogle erfaringer fra det sidste bygningseftersyn (2013) hvor en hel del fejl ikke blev 

rettet og derfor kunne rapporten ikke bruges økonomisk. (Langtidsplanlægning) 

  

Vi lister det specielle ved kløvermarken herunder: 

Stier, belægning, fliser: Grundejerforeningen har ansvaret for kørearealet, som er ca. 50% af 

det samlede fliseareal. 

Belægning asfalt: Grundejerforeningens opgave 100% 

Brønde, dæksler og riste: Grundejerforeningen har ansvaret for 50% af rørledningen. Det 
svarer til det af rørledningerne der ligger under kørearealet. 

Kloakanlæg: Grundejerforeningen har ansvaret for 50% af rørledningen. Det svarer til det af 
rørledningerne der ligger under kørearealet. 

Vej- og pladsbelysning: Grundejerforeningens opgave 100% 

Emhætter: Medejerhusene vedligeholder selv. 

Sanitet og armaturer: Medejerhusene vedligeholder selv.  

Komfur: Medejerhusene vedligeholder selv.  

Køkkeninventar: Medejerhusene vedligeholder selv.  
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Køleskab: Medejerhusene vedligeholder selv.  

Se: Tillæg til vedligeholdelsesreglement medejerbolig på hjemmesiden. 

  

Vi kommer til mødet d. 27/2 kl 0900 og kan her supplere vores input. 

  

MVH 

På bestyrelsens vegne 

Helge Krøyer og Jørn-Ole Mogensen 

   

  
----- Original meddelelse ----- 

Fra: Eva Maria Nyvang Hansen <emnh@3b.dk> 

Til: Ulrik Falk-Sørensen <Ulrik.falks@gmail.com>, 'bur@private.dk' <bur@private.dk>, 

'kirstenvalgreen@gmail.com' <kirstenvalgreen@gmail.com>, 'kroyer@post10.tele.dk' 

<kroyer@post10.tele.dk>, 'vibiss@post.tele.dk' <vibiss@post.tele.dk> 

Dato: Man, 12. feb 2018 12:34 

Emne: Bygningseftersyn i Kløvermarken 

  

Information til afdelingsbestyrelsen om opstart af bygningseftersyn 

3B skal hvert 5. år udføre et omfattende bygningseftersyn af alle vores boligafdelinger for at se 

nærmere på bygningernes tilstand. 

  

Nu er turen kommet til 3071 Kløvermarken. Vi besigtiger afdelingen første gang tirsdag d. 27-02-

2018 kl. 9-15. 

  

Formålet med bygningseftersynet er at registrere behov for udskiftning og renovering af 

bygningsdele. Samtidig skal bygningseftersynet være en hjælp for afdelingsbestyrelser, driftschefer 

og varmemestre i deres daglige arbejder med henblik på drift og vedligeholdelse af afdelingen. 
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Bygningseftersynet foretages af 3B’s byggeafdeling og inkluderer en visuel besigtigelse af afdelingen 

samt udarbejdelse af en rapport og et 20 års langtidsbudget. I rapporten beskrives bygningsdele, 

friarealer og tekniske installationer. For hver bygningsdel registreres tilstanden samt hvilke tiltag, der 

bør udføres for at opnå den mest optimale vedligeholdelse. 

  

Bygningseftersynet og langtidsbudgettet omfatter alt, hvad der vedligeholdes af afdelingen på konto 

116. Kun udskiftning og vedligeholdelse af eksisterende bygningsdele er omfattet. Nyanskaffelser, 

som f.eks. opsætning af et nyt solcelleanlæg, indgår dermed ikke i rapporten. Følgende elementer 

indgår eksempelvis i eftersynet: 

  

Terræn: belægninger, kloak, belysning, inventar, beplantning mv. 

Udvendige bygningsdele: tag, facader, vinduer/døre mv. 

Indvendige bygningsdele og inventar: trapper, vægge, lofter, gulve, døre, køkken, bad, postkasser 

mv. 

Tekniske installationer: afløb, el, vand, varme, ventilation mv. 

Materiel: driftens maskiner og værktøj 

  

Vi vil meget gerne have inputs fra afdelingsbestyrelsen, og såfremt I mener der er noget vi bør have 

særligt fokus på i relation til ovenstående i afdelingen, vil vi bede jer besvare denne mail senest 

fredag d. 23-02-2018. 

Hvis I ønsker det, er I desuden velkomne til at sende en bestyrelsesrepræsentant til opstartsmødet 

som jeg afholder med varmemesteren d. 27-02-2018 kl. 9:00 på ejendomskontoret i Måløv Park, 

Knastebakken 153B. Efter mødet går jeg rundt og besigtiger alt det udvendige, 5 udvalgte boliger 

og fælleshuset. 



  

Driften bidrager naturligvis også med gode inputs. Ligesom vi taler med beboerne i de boliger der 

besigtiges, samt indhenter relevant information fra projektlederne, såfremt der er igangværende 

byggesager i afdelingen. 

  

I modtager et udkast til rapporten pr. mail i den afsluttende fase af bygningseftersynet. Her får I 

ligeledes mulighed for at kommentere udkastet, og vi besvarer naturligvis gerne eventuelle 

spørgsmål til rapporten. Langtidsbudgettet gennemgår I senere sammen med afdelingens driftschef. 

  

Det typiske forløb for et bygningseftersyn er vedhæftet denne mail. 

  

  

Med venlig hilsen 

 

Eva Maria Nyvang Hansen 
Projektleder, bygningsingeniør  

Direkte  73 76 28 15 

Mobil  22 10 01 81 

  

boligforeningen 3B 
Havneholmen 21 - 1561 København V 

Telefon 70 20 76 00 

3b@3b.dk / www.3b.dk 

Tænk på miljøet før du printer!  

Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked. Samtidig beder 

vi dig slette mailen uden at videresende eller kopiere indholdet. 
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