Infoskrivelse til deltagere i altanprojektet

IAD01

Nu er vi endelig klar til opstart af altanprojektet.
Arbejdet starter med etablering af byggeplads primo juli 2022.
Byggeriet koordineres med det igangværende stigstreng-projekt, hvorfor vi starter på
Sokkelundsvej (Blok 1) og Rytterbakken ulige (Blok 2). Derpå følger de øvrige blokke mod øst,
2 blokke ad gangen, og følger således stigstreng-projektet. Tidsplanen kan ses på AB-Møntens
hjemmeside.
Det er Balco A/S, der sætter altaner op. Opsætningen kommer til at foregå med 6 sjak/lifte og der
arbejdes på to blokke ad gangen (3 lifte på hver). Når en blok er færdig køres de 3 lifte til næste
blok og så fremdeles.
Tidsplanen er kun vejledende, da uforudsete forhindringer og andre forsinkelser kan opstå.
Alle vil blive varslet af Balco inden de starter i din/jeres opgang. For de flestes vedkommende skal
der også flyttes en radiator, det er foreningens VVS’er SJ-TotalVVS, der står for dette.
Derfor vil du/i også modtage en varsling fra SJ-TotalVVS.
Vi har ved seneste budgetmøde noteret at 324 andelshavere har tilmeldt sig projektet. Vi har nu
optaget lån i Nykredit og bygge-økonomien ser fornuftig ud. Med forbehold for uforudsete udgifter,
forventer vi at holde os inden for de oplyste priser. Det til trods for stigende inflation og massive
prisstigninger i byggebranchen generelt.
Der er en række forhold du skal være opmærksom på. Se i boksen underneden.
Det er vigtigt du læser og sætter dig ind i disse.



Radiator
2 sider plus tegning

Her er vist mål og placering af din nye radiator.



Arbejde i lejligheder ved
montage af altan
2 sider

Beskriver forhold, du/i skal være opmærksomme på vedr.
arbejder i lejligheden. Herunder også hvad du selv skal
gøre inden Balco kommer.



Information døre og
tilvalg
1 side

Information om døre samt tilvalg.

NB vi vil gøre opmærksomme på det vedtagne ”altan-reglement” på AB-Møntens hjemmeside.


Spørgsmål kan rettes til Thomas Djernes på thomas@tpdark.dk.

Radiatorer
I forbindelse med etablering af altandør, skal der i langt de fleste lejligheder flyttes en radiator.
Med undtagelse af følgende to situationer:




I lejligheder hvor stue og køkken går i ét, vil radiator ikke blive flyttet. Her nedlægges radiator
foran kommende altandør. Den tilbageværende radiator skrottes og erstattes af en ny større
radiator, der kan dække hele rummet.
Lejligheder med eksisterende altan får ikke flyttet radiator, medmindre du/iIbor på
Svendelodden lige numre (Blok 5).

Det er AB-Møntens ’hus entreprenør’ SJ-Total VVS der udfører arbejdet med flytning af radiatorer.
Da flytning af radiatorer skal ske inden altanen monteres, vil SJ-TotalVVS komme forbi inden Balco, dette
kan sagtens være måneder inden Balco kommer. Kun på 3. sals lejligheder vil flytning af radiator ske i
umiddelbar sammenhæng med Balco’s arbejde. Dette fordi rør skal lægges ned i gulvet (Som Balco åbner
ved montering af altanen).
Alle beboere vil modtage en varslingsskrivelse direkte fra SJ-Total VVS.
Radiator placeres som vist på vedhæftede tegning.
Da vi ikke er bekendt med den individuelle indretning hos de enkelte beboere, kan der være situationer
hvor en anden placering kan være mere hensigtsmæssig. Hvis du/i har et problem med placeringen vist på
vedhæftede tegning, kan der aftales en alternativ løsning direkte med SJ-Total VVS.
Vær opmærksom på at



Alternativ løsning højst sandsynligt vil medføre en merpris for egen regning (opkræves
efterfølgende via boligafgift)
Den viste radiator er dimensioneret af SJ-Total VVS med en effekt til at dække rummet. Du/i kan
således ikke forvente at kunne få en mindre radiator

HVIS DU/I ØNSKER EN ALTERNATIV PLACERING, AFTALES DET DIREKTE MED SJ-TOTALVVS
Dette skal ske min. 14 dage inden SJ-Total VVS kommer forbi
Kontakt SJ-Total VVS; Kimmy Olsen: kiol@sj-totalvvs.dk
for oplysninger om muligheder og priser m.m.
De vil kunne oplyse dig om dine muligheder samt hvad det vil koste i ekstraregning.

På næste side kan du/I læse en mere detaljeret gennemgang af arbejde med nye radiatorer

Vedr. demontering af de eksisterende radiatorer
samt etablering af nye radiatorer.



I lejligheder i stueetagen, på 1.sal samt på 2.sal. Den eksisterende radiator bliver demonteret
inden arbejderne med montage af altan og ny dør til altan opstartes. Alle arbejder vedrørende
radiatorer på disse etager, vil blive opstartet umiddelbart inden opstart af altanprojektet, og
kommer til at foregå løbende forud for – men uafhængigt af - altanprojektet. Dvs. at visse beboere
får flyttet deres radiator flere måneder inden opstart af altan arbejderne i lejligheden.



I lejligheder på 3 sal/i tagetagen. Her vil radiatoren ligeledes blive demonteret inden arbejderne
med montage af altan og ny dør til altan opstartes. Her skal der flyttes en radiator i kvisten, men
da rør til øvrige radiatorer i lejligheden løber under radiator og derved foran den kommende dør,
skal rør her flyttes under gulv, så rørene ikke er i vejen for montage af altan og dør til altan. I
tagetagen skal gulve foran den nye altan alligevel lukkes op for fastgørelse til etagebjælker.
Arbejdsprocessen vedr. demontering af eksisterende radiatorer og rør, montage af altan og dør og
herefter montage af ny radiator og retablering af rør under gulv, kan desværre ikke udføres i en
arbejdsgang. Nogle beboere i tagetagen vil altså komme til at mangle deres radiator i det tidsrum
hvor altanen skal monteres. Dette kan være i op til 2-3 uger. I DENNE PERIODE KAN MAN
EVENTUELT LÅNE EN VARMEBLÆSER AF UDFØRENDE VVS-FIRMA SJ TOTAL VVS.



Særligt for lejligheder tv. i alle opgange i blok 2 - Rytterbakken ulige,
Blok 4 - Svendelodden ulige og Blok 6 - Mesterstien ulige
Her vil den eksisterende radiator, hvor der etableres dør til altan, blive fjernet. Den eksisterende
radiator under vinduet der IKKE omdannes til dør, bliver også fjernet og erstattet af en større, for at
dække rum-behovet.
NB! lejligheder med eksisterende brandaltaner i blok 2, 4 og 6 er beskrevet herunder



Særligt for lejligheder 2. tv. I alle opgange i blok 2, 4 og 6 (lejligheder med eksisterende altan)
Her er eksisterende radiator allerede tilpasset – og der skal således ikke ske arbejder vedrørende
radiator.

Vedr. Placering af den nye radiator:








Placering og størrelse på den nye radiator fremgår af den vedlagte tegning vedr. jeres
lejlighedstype.
Den nye radiator bliver, hvor det er muligt, placeret på facadevæg ved siden af den nye dør til
altan.
Hvor det ikke er muligt at placere radiator på facadevæg, bliver radiator placeret på væg
tilstødende facadevæg.
Radiatorer placeres ALTID tættest muligt eksisterende stigstrenge!
Der er i visse lejligheder muligheder for alternative placeringer af radiatorer. Alternative
placeringer kræver som hovedregel rørføring eksempelvis under gulv samt brug af en radiator som
ikke er i standardstørrelse, hvorfor alternative placeringer bliver væsentligt dyrere end
standardløsningen. Dette vil være en merudgift, der vil blive opkrævet hos beboer.
Den viste radiator er dimensioneret af SJ-Total VVS med en effekt til at dække rummet. Du/I kan
således ikke forvente at kunne få en mindre radiator.

Arbejde i lejligheder ved montage af altan
Det må forventes at der skal foregå arbejde i lejligheden i 5 arbejdsdage, men den enkelte lejlighed kan
være generet af lifte/ manglende udsyn /støj i op til en måned.
Montage af altaner:


Det eksisterende vindue demonteres hvorefter brystningen/murværket under fjernes for at gøre
plads til den nye dør. Bemærk at arbejdet med at fjerne det eksisterende vindue og især
murværket under muren er både støjende og støvende.



Når den nye dør er installeret, bliver den afspærret, således man ikke ved en fejl åbner den



Arbejdet med at montere selve altan begynder efter etableringen af den nye dør




Altaner til lejligheder i stueetagen og på 1. sal.
Altaner til lejligheder i stueetagen og på 1. sal fastgøres til facaden – Hvorfor der IKKE skal ske
konstruktive indgreb i gulvkonstruktionen indvendigt i lejlighederne.




Altaner til lejligheder på 2. sal og på 3. sal/i tagetagen
Altaner til lejligheder på 2. sal og på 3. sal/i tagetagen skal på grund af facadernes
tykkelse/bæreevne fastgøres i etagebjælkerne – hvorfor det er nødvendigt med konstruktive
indgreb indvendigt i lejlighederne - dette i form af oplukning af gulvet i det rum hvor altanerne
placeres udfor.





Bemærk at:
I lejligheder hvor gulvoverflader IKKE er de oprindelige: (hvor nuværende eller tidligere beboere
selv har udført ny gulvoverflade (fx laminat eller klikgulv ) Det er ikke indeholdt at Balco retablerer
det IKKE oprindelige gulv efter endt montagearbejde.
Vi foreslår at beboerne selv forestår demontering og efterfølgende retablering af IKKE oprindelige
gulve lagt på de oprindelige gulve – for således at sikre sig det bedste resultat.
Hvis ”IKKE oprindelige gulve lagt på de oprindelige gulve” ikke er fjernet vil Balco skære spor hvor
altan skal fastgøres. Disse vil være synlige efter retablering.

I skal endvidere være opmærksomme på følgende:


Altanprojektet IKKE er tilpasset individuelle forhold i lejlighederne.



Hvis nuværende eller tidligere beboere i lejlighederne har udført arbejder/ombygninger omkring
det sted hvor den kommende altan skal etableres, skal beboerne være forberedt på selv at skulle
klargøre til at altanen kan monteres.
Dette er særligt gældende i lejligheder på 3. sal, hvor adgang til ny altan bliver i køkken. Her skal
beboere selv forestå at gøre plads og fjerne køkkenelementer i en dybde op til 2m mod kvist.



De finish/retableringsarbejder der er planlagt i altanprojektet er standard-arbejder. Beboerne skal
generelt være forberedt på selv at skulle foretage den nødvendige finish/retablering omkring de
steder hvor der udføres konstruktive indgreb i forbindelse med monteringen af altanen – der

tænkes her især på malerarbejder og evt. arbejder ved gulve.



Følgende arbejder er aftalt med Balco hvad angår retablering efter oplukning til ny dør til altan:
”Nyt dørhul etableres ved at skære udvendig murfals som efterfølgende opmures i forbandt.
Eksisterende indvendig lysning bevares og afsluttes fra nyt hul og ned med glat MDF-plade
indvendigt samt glat gerigt som derefter bliver malet (malerarbejde er inkluderet). Ved pudsede
eller tapetserede lysninger bliver der repareret med finpuds i stedet for glat plade”.
Malerarbejde udføres i standard hvid, og da der alene er tale om en delvis malerbehandling må
man forvente farveforskelle i forhold til eksisterende forhold/flader i lejligheden



Altså - afsluttende malerarbejder ER IKKE indeholdt i projektet

Særligt vedr. altaner i Blok 2 (Rytterbakken 1-15), i Blok 4 (Svendelodden 1-15) samt i blok 6 (Mesterstien
1-15) I lejlighederne 2. tv.
I disse lejligheder betyder kravet om at alle altaner og døre til altaner skal være ens (i størrelse og
udseende), at der skal udføres følgende arbejder:
1. Eksisterende altan skal demonteres
2. Eksisterende dør/vinduesparti samt murværk under vinduet ved altan skal fjernes og der skal
etableres ny (udadgående) dør.
Særligt vedr. altaner i Blok 5 – Svendelodden 2-16 i lejlighederne 2. tv.
I disse lejligheder har Københavns kommune (som i alle øvrige lejligheder) krævet at altaner placeres i en
lige ranke, og herunder krævet at altan-ranker etableres under kviste.
Altså skal der i disse lejligheder ske følgende arbejder:
1. Eksisterende altan skal demonteres.
2. Eksisterende dør/vinduesparti ved altan skal fjernes og der skal etableres ny brystning og nyt
vindue – således at vindue/murværk kommer til at ligne øvrige 1-fags-vinduer i ejendommen.
3. Ny altan og tilhørende dør skal etableres i værelse ved siden af stue og radiator skal flyttes iht.
tegning

Information døre og tilvalg
Altandøre
Alle døre til altaner bliver udad-gående. Vi er opmærksomme på at det har været et ønske hos flere
andelshavere at få indad-gående døre. Derfor har vi virkelig undersøgt mulighederne for en indadgående løsning. Når vi alligevel har valgt en udad-gående dør skyldes det følgende forhold:












Vi er begrænset i valg af døre, da de skal ligne eksisterende døre og vinduer på
ejendommen, jf. krav fra Københavns Kommune.
Specielt i små rum kan det fylde meget i rummet med indadgående døre.
Indadgående 3.fags døre vil blive med et fast parti.
En indadgående dør bliver aldrig så tæt som en udadgående (iht leverandør).
Prisen pr. dør bliver dyrere.
Stanglåset i bunden af døren kan komme til at ridse gulvet i lejligheden, når man folder
døren ind (hvis dørhåndtaget er trykket ned)
Hverken CEJ, Balco eller TPD anbefaler indadgående døre.
Folk har i materialet sagt ja til en udadgående dør.
Vi har i ansøgningen til Københavns kommune vist udadgående døre.
Indadgående døre har en lavere energiklasse hvilket kan påvirke det byfornyelsestilskud vi
har modtaget, da vi skiftede vinduer (til en given energiklasse).

Tilvalg
Altanbutikken
Vi arbejder på at få lavet en rabatordning til Altanbutikken.
Se mere på www.altanbutikken.dk. Mere info følger, når/hvis vi får lavet en endelig aftale.
Udendørs el stik og lamper
Vi arbejder på en fælles løsning man kan tilmelde sig (for en merpris).

