
Anvisninger for lejlighedsejernes adgang til for egen regning at
udskifte hoveddør og/eller køkkendør med en sikkerhedsdør 
Såvel hoveddøre som køkkendøre til lejlighederne i Ejerforeningen Gl. Ladegaard er

en del af fællesejendommen og må derfor hverken forandres eller udskiftes uden

bestyrelsens forudgående udtrykkelige samtykke.

På generalforsamlingen den 19.april 2012 blev det imidlertid af generalforsamlingen

vedtaget, at den enkelte ejer for egen regning kan udskifte hoveddør og/eller køk-

kendør med en sikkerhedsdør, efter bestyrelsens forudgående anvisning.

På baggrund af denne generalforsamlingsbeslutning har bestyrelsen udarbejdet føl-

gende anvisninger for lejlighedsejernes adgang til for egen regning at udskifte ho-

veddør og/eller køkkendør med en sikkerhedsdør.

Anvisninger for udskiftning af hoveddør med sikkerhedsdør:

1. Ved udskiftning til sikkerhedsdør skal der anvendes dør af typen DALOC sikrings-

dør type 43, Indadgående.Se vedhæftede datablad. (BD30/EI 30 (brandklasse),35

dB (Lydklasse), ENV 1627 MK3 (sikringsklasse)).

2. Døren skal på udvendig side monteres med industrilakeret træfront med special-

fremstillet fyldning i træ, i henhold til specifikationer fra Dansk Dørsikring.Farve:

S-7020 – Y60R.

3. Standard karm færdigmalet i hvid (NCS S0502-Y) med egetræsbundstykke. Det

står lejlighedsejer frit evt. tillige at få sikkerhedsdør leveret og monteret med træ-

front på dørens indvendige side.

4. Dørspion monteres centreret.

5. Dørgreb (ASSA), låsecylinder, sikkerhedscylinderring og indvendig vrider i mes-

sing/forgyldt. Udformning og materiale i henhold til specifikationer fra Dansk

Dørsikring, jf. vedhæftede foto.

6. Eksisterende ringetryk skal om muligt genanvendes. Alternativt skal sort ringe-

tryk monteres i ny karm i henhold til specifikationer fra Dansk Dørsikring.

7. Døren skal være uden brevindkast. Der må ikke monteres avis/brevholder i

opgangen.

8. Den gamle hoveddør, som nedtages, overgives til ejerforeningen til opbevaring,

idet ejendomsretten til døren tilkommer ejerforeningen. Henvendelse herom

skal rettes til bestyrelsen på ladegaard@groupcare.dk 

9. Den monterede sikkerhedsdør overgår uden vederlag til at tilhøre fællesejen-

dommen og dermed ejerforeningen. Den ejer, som har ladet hoveddøren udskif-

te med en sikkerhedsdør, må ikke på ny nedtage sikkerhedsdøren uden bestyrel-

sens forudgående skriftlige samtykke.

10.Levering og montering af sikkerhedsdør skal foretages af Dansk Dørsikring ApS

v/Christian Fænøe, Hedeager 3, 2605 Brøndby,

tlf. 40324301, e-mail cf@danskdorsikring.dk 

11.Såfremt der sker montering i strid med disse anvisninger, kan bestyrelsen kræve

reetablering for lejlighedsejers regning.

 



Anvisninger for udskiftning af køkkendør med sikkerhedsdør

1. Ved udskiftning til sikkerhedsdør skal der anvendes dør af typen DALOC sikrings-

dør type 43, Indadgående.Se vedhæftede datablad. (BD30/EI 30 (brandklasse),35

dB (Lydklasse), ENV 1627 MK3 (sikringsklasse)).

2. Døren skal på udvendig side monteres med industrilakeret træfront med tre fyld-

ninger (Standard variant 34). Hvidmalet. Farve: S2005-Y20R.

3. Standard karm færdigmalet i hvid (NCS S0502-Y) med egetræsbundstykke. Det

står lejlighedsejer frit evt. tillige at få sikkerhedsdør leveret og monteret med træ-

front på dørens indvendige side.

4. Køkkendør skal være uden dørspion.

5. Dørgreb (ASSA), låsecylinder, sikkerhedscylinderring og indvendig vrider i mes-

sing/forgyldt. Udformning og materiale i henhold til specifikationer fra Dansk

Dørsikring, og som ved hoveddør, jf. ovenfor.

6. Et eventuelt eksisterende ringetryk kan, såfremt ejer ønsker det, genanvendes.Al-

ternativt kan sort ringetryk i ny karm i henhold til specifikationer fra Dansk Dør-

sikring monteres, såfremt ejer ønsker dette.

7. Den gamle køkkendør som nedtages overgives til ejerforeningen til opbevaring,

idet ejendomsretten til døren tilkommer ejerforeningen. Henvendelse herom

skal rettes til bestyrelsen på ladegaard@groupcare.dk  

8. Den monterede sikkerhedsdør overgår uden vederlag til at tilhøre fællesejen-

dommen og dermed ejerforeningen.Den ejer, som har ladet køkkendøren udskif-

te med en sikkerhedsdør, må ikke på ny nedtage sikkerhedsdøren uden bestyrel-

sens forudgående skriftlige samtykke.

9. Levering og montering af sikkerhedsdør skal foretages af Dansk Dørsikring ApS

v/Christian Fænøe, Hedeager 3, 2605 Brøndby,

tlf. 40324301, e-mail cf@danskdorsikring.dk 

10.Såfremt der sker montering i strid med disse anvisninger, kan bestyrelsen kræve

reetablering for lejlighedsejers regning.

Bestyrelsen

Den  15. april 2013






