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24. Februar 2022Bemærk: Oplysningerne i materialet er kun illustrative.
Projektets endelige karakter og tidsplan kan ændres. Hovedentreprenøren er ikke valgt endnu. 1
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Deltagere

Ejerforeningens medlemmer samt øvrige beboere

Bestyrelsen:
- Henrik Vagner, formand
- Sarah Legentil-Borup
- Rasmus Thambo
- Lisbeth Krogslund
- Henrik Sand Madsen

Totalrådgiver: Bang & Beenfeldt a/s
- Bjørk T. Bigum, Seniorbygherrerådgiver
- Kasper Cronberg, Seniorprojektleder
- Zabi Rizae, Bygningskonstruktør
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8. Afrundende kommentarer.
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Informationsmødets formål

v Fortsætte den åbne dialog og fastholde et fælles oplysningsgrundlag 
for processen og indvirkning på alle beboere og ejere.

v Gennemgå hvor vi er i processen lige nu.

v Drøfte de næste dele af processen frem mod igangsættelse af 
udskiftningen af bygningens tag.

v Understøtte det videre forløb frem mod udbud af projektet og 
ejerforeningens endelige godkendelse af hovedentreprenør og budget.

v Adressere spørgsmål.
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v Kontrakt med totalrådgiveren underskrevet december 2021.

v Kick-off møde mellem Totalrådgiveren og bestyrelsen d. 19. januar 
2022.

v Revideret tidsplan ultimo januar 2022.

v Projektet er allerede indsendt til Københavns Kommune til 
godkendelse.

v Detaljeret specifikationsproces og planlægning i fuld gang.

v Entrepriseudbud forberedes i øjeblikket.

v Indledende miljøundersøgelser udført i 2021. Yderligere undersøgelser 
pågår samt planlægning af oprensning iværksat.

v Afsluttende fase af forhandlinger med pengeinstitutter.

Status
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Hvad er tidsplanen?

v Bang & Beenfeldt gennemgår hovedelementerne i projektets tidsplan.
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Miljøoprensning af loft
og alle pulterrum

v For et smidigt forløb har vi brug for et overblik over hvem der har hvilke 
pulterrum og åbne alle rum med nuværende indhold.

v Gamle bygninger og rør indeholder materialer der er skadelige for miljøet 
og mennesker. Yderligere analyser af skadesomfang og hvor miljøfarligt 
materiale befinder sig er i gangsat. Derfor skal rådgiverne have adgang til 
alle pulterrum. 

v Udbud af oprensningsopgaven sker snarest muligt.

v Oprensningen sker mens alle dine ting er i dit pulterrum.

v Beboere/ejere bliver orienteret når oprensningen er færdig og der igen er
adgang til loftet.

- Herefter skal alle ejere tømme deres loftsrum helt.

v Mere information kommer efter miljøoprensningen er færdig.
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Næste skridt

v Koordination og kommunikation undervejs i projektet sker via 
Totalrådgiveren.

v Hvordan foregår det?
- Information hænges op i berørte opgange og postkasser
- Information findes på E/F-hjemmesiden
- Der varsles i ugerne / dagene op til.

v Gradvist kommer der mere information når byggefasen nærmer sig.
- Kontaktoplysninger til Bang & Beenfeldt fremgår hver gang 

der omdeles information under byggeprocessen
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Hvad skal du gøre nu?
Som led i miljøoprensningen på loftet skal vores 
rådgivere nu have adgang til alle pulterrum uanset hvad 
de indeholder.

Du har lige modtaget i din postkasse en blanket fra 
Bang & Beenfeldt

– Du kan også finde blanketten på vores hjemmeside og 
selv printe den.
Nøgle aflevering: Deadline er MANDAG d. 7. marts

Vigtigt at ALLE der har et loftsrum afleverer nøgle/kode 
sammen med udfyldt blanket i vicevært postkassen 
HTP4/Porten
Kort tid efter deadline vil øvrige loftsrum blive åbnet 
med boltsaks.
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Finansiering
Finansieringen er opdelt i 2 faser: (1) Byggekredit og (2) Indbetaling & fælleslån.

v Byggekredit der sikrer E/F har midlerne til at finansiere hele projektet under 
vejs. 

- Inkluderer forprojekteringskredit i perioden frem til 
valg af entreprenør.

v Fælleslån:
Når projektet afsluttes opgøres regnskabet af administrator og alle ejere 
orienteres om det og deres respektive pro rata del af projektudgifterne. 
Medlemmer skal her indbetale kontant ellers deltager ejerne automatisk i 
fælleslån. Medlemmerne varsles herom.

Status:
v Bestyrelsen er i afsluttende forhandlinger med foreningens banker.

v Stilladserne skal indpakkes
- Kontraktforhandlinger pågår om montering af reklamer på 
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Processen frem mod valg af 
hovedentreprenør og budget

v Totalrådgiverne har drøftelser med Københavns Kommune under 
godkendelsesprocessen

v Byggeprojektets detaljer færdiggøres og entreprisen sendes i 
udbud.

v Orientering af medlemmer og beboere sker via hjemmesiden, 
opslag i opgange og postkasser samt evt. informationsmøde

v E/F-medlemmerne modtager indkaldelse til generalforsamling 
når endeligt bearbejdet budget og entreprenørvalg er klar til 
fremlæggelse og godkendelse.

11



Afrundende kommentarer
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TAK FOR I AFTEN

Bemærk: Oplysningerne i materialet er kun illustrative.
Projektets endelige karakter og tidsplan kan ændres. Hovedentreprenøren er ikke valgt endnu.

www. gammel-ladegaard.dk/projekter/tagprojektet
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