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REFERAT
af møde afholdt på foranledning af Capital Investment A/S i SD-Karreen, viceværtkontoret,
d. 21. august 2018 kl. 16.00:
Deltagere:
For beboerrepræsentationen i SD Karréen: Karin Deleuran og Thomas Bøgh (afbud fra Søren
Bundgaard og Sarah Kristensen) (Tine Møller udeblevet)
For Capital Investment: Nete Gabel, Henriette Bartels samt advokat Henrik Nehammer.
Mødet var indkaldt ved mail af 6. juli 2018 (samt 20. august 2018) og afholdes for at opfylde
Lejelovens § 65 i anledning af det fortsatte verserende altanprojekt.
HN oplyste at ville lave referat af nærværende – dette blev godkendt af de mødende.
Karin Deleuran fremlagde en række spørgsmål fra Åse Larsen Ravnsborg Tværgade 9, 2. th.
Spørgsmålene blev gennemgået – refereres og besvares nedenfor i nærværende referat.
Tidligere var fremsendt ny revideret fortegnelse over samtlige påtænkte altaner i SD – Kareen
– med specifikation af adresse, mål mv. samt samlet pris.
HN redegjorde kort for, at princippet fortsat vil være, at hver enkelt lejer varsles individuelt
for de med altanetableringen forbundne udgifter – den endelige beregningsprocent vil af hænge af det endelige varslingstidspunkt – pt. er forrentningssatsen godkendt til 6,7 % p.a.
(altså en lejestigning beregnet med 6,7 % p.a. af altanens pris inklusiv alt – individuelt beregnet)
Nete Gabel gennemgik herefter det reviderede projekt og fremlagde en fornyet totaloversigt
med tilhørende tegninger udvisende altanetableringen. Nete Gabel gennemgik dette og oplyste, at kommunen har godkendt arkitektprojektet. Statikberegningerne er efterfølgende indsendt og forventes godkendt uge 39.
Derefter vil Altan.dk igangsætte altanproduktionen ca. to uger efter – altså forventet uge
41/42.
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Montering vil herefter forventes at kunne påbegyndes i januar 2019 og uagtet Altan.dk påregner tre ”sjak” dvs. - tre arbejdsplatforme og tre håndværkerhold i gang samtidigt, forventes
den samlede montering at udstrække sig 30 – 40 uger.
Karin Deleuran udbad sig en egentlig montageplan – og betonede hvor vigtigt det er, at det i
forhold til beboerne kommunikeres tydeligt, hvornår hver enkelt beboer vil blive berørt af
etableringen.
Nete og Henriette redegjorde for principperne ved montering – det meste arbejde vil foregår
udefra, men alle formelle varslingsfrister vil blive overholdt – antageligvis via advokaten –
men de konkrete individuelle varslinger vil Altan.dk, som har stor erfaring med projekter af
denne karakter, forestå.
Vinteren kan ret sikkert også anvendes til at montere altaner i – der er planlagt vinterafdækning i fornødent omfang.
HN redgjorde herefter for, at næste skridt – juridisk set – vil være, at der fremsendes en
iværksættelsesvarsling både samtidigt til beboerrepræsentationen og hver enkelt beboer.
Beboerrepræsentationen skal have kopier af samtlige individuelle varslinger, der vil blive tale
om en relativ stor mængde papir – nødvendigvis.
Karin Deleuran bad om – af hensyn til forestående hospitalsindlæggelse – at aflevering af
disse mange kopier blev koordineret med et andet medlem af beboerrepræsentationen. Thomas Bøgh tilbød straks sin bistand – dette koordineres med Capital – Henriette/Nete.
Også muligheden for at lægge materialet op foreningens hjemmeside blev drøftet.
Der var enighed om, at den samlede oversigt med eksakt prisberegning for hver enkelt altan
næppe vil være velegnet til almindelig offentliggørelse – hver enkelt beboer vil i varslingen
få oplyst den konkrete etableringsudgift for egen altan.
Det blev præciseret igen, at de beboere der ikke skal have altan, hverken vil få varslinger eller
blive udsat for huslejestigninger i den anledning.
Åse Larsens spørgsmål og svar nedenfor:
Hvornår starter altanmontage, og bliver beboerne varslet i god tid?
- Montage opstarter ca. primo januar 2019, og der bliver varslet efter gældende regler.
Hvad for rækværk og bund kommer der?
- Rækværk: Tremmer i rundstålsprofiler samt stolper og vandrette profiler i fladstål. Håndliste i
hårdttræ. Bund/gulvbelægning er trægulv i hårdt træ monteret på strøer. Brædder lægges
parallelt med facade.
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Skærme på hvilke altaner?
- Der etableres skærme på: RBTG 1B, 4.sal, RBTG 9, 1.tv, 2.tv, 3.tv, 4.tv (mod gården og gavlen mod søen), RBG 12C, 1.tv, 2., 3., 4., SD3, 1.th, 2.th, 3.th , 4.th, 5.th
Pris pr. mdr?

-

Beregnes senere, men som 6,7% p.a. (i øjeblikket – satserne ændres løbende) af den individuelle altanudgift

Reparationer/maling hvis der skal flyttes radiatorer, rør mv.?
- Altan.dk har med at malerreparere efter eget arbejde. Der males med hvid maling som udgangspunkt.
Efter endt arbejde, at ens lejlighed er i samme stand som før?
- Ja, blot med ny altandør og altan, og med radiator i anden placering.
Arbejdsplan, tider/dage, arbejdstider?
- Der laves arbejdsplan og arbejdes indenfor kommunens udstukne regler.
Oprydning fra håndværkere?
- Håndværkere rydder op efter sig selv, som en del af arbejdet.
Kontaktpersoner til dem der udføre altanopsætning?
- Kontaktpersoner (teams) vil blive oplyst ved uddeling af varslinger for de enkelte ranker, når
der opstartes, af Altan.dk

Mødet blev herefter hævet med tilkendegivelse om, at arbejdet fortsætter i fuld enighed mellem udlejer og beboerrepræsentationen.
København d. 24. august 2018
Henrik Nehammer

