
Brøndby den 2. oktober 2020. 
 
 

Orientering vedr. vores renoveringsprojekt 
 

Gavlisolering, nye opgangsdøre, nye indgangsdøre til lejlighederne, 

dørtelefoni med video samt nyt enkelt dørlåsesystem (én nøgle). 

 

Mandag den 28. sept. havde bestyrelsens byggeudvalg møde med vores 
byggerådgiver TNT, byggekonsulent samt Bo-Vests projektleder. 

 
Formålet med mødet var at præsentere økonomi mm i det opdaterede projekt, som 

nu er ændret til fagentrepriser. 
 

Vores byggerådgiver havde indbudt det relevante antal virksomheder til at give tilbud 
på de enkelte opgaver. Der kom tilbud på alle opgaverne med undtagelse af 

gavlisoleringen. Bygge- og anlægsmarkedet er tilsyneladende så ophedet i øjeblikket, 
at ingen synes vores gavlisoleringsopgave er interessant at give et realistisk bud på. 

 

På den baggrund besluttede byggeudvalget at dele vores renoveringsprojekt op i to 
faser. I fase 1 er opgaven med udskiftning af døre og dørtelefoni. Det er presserende 

idet vores opgangsdøre er så nedslidte, at der vil komme mange reparationer for at 
holde dem intakte og funktionelle. Det vil koste urimeligt meget at vedligeholde dem. 

Derfor vil vi arbejde videre med fase 1 med henblik på at få den godkendt på et 
kommende ekstraordinært afdelingsmøde. 

 
Fase 2 vil vi naturligvis også arbejde videre med og søge firmaer der ønsker at give 

bud på opgaven med isolering af gavlene og nye kældernedgange. Så snart vi har 
fundet et antal firmaer der vil byde ind på opgaven, vil det blive præsenteret på et 

afdelingsmøde i 2021. 
 

Vi mener ikke at fase 2 må blokere for fase 1. Derfor vil bestyrelsen etablere en 
udstilling af de nye indgangsdøre, opgangsdøre, den nye dørtelefoni samt ”en-nøgle” 

låsesystemet.  

Udstillingen bliver etableret i oktober i lokalerne i kælderen Tranevænget nr. 13-15, 
så snart leverandørerne kan. Coronasituationen betyder, at I vil blive indbudt blokvis 

og vil strække sig over et par uger. Mere følger snarest. 
 

Bestyrelsen vil derefter indkalde til er ekstraordinært afdelingsmøde, med henblik på 
præsentation af økonomien og godkendelse og igangsætning af fase 1. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Afdelingsbestyrelsen 
TMG afd. 1 


