
Dragør, maj 2016

Vedligeholdelse på altan-siden: Vinduer, altandør og rækværk/brystværn

Som nævnt på generalforsamlingen overvejer bestyrelsen at påbegynde vedligeholdelsesarbejde på altan-
siden af de tre blokke.
Arbejdet omfatter reparation – og om nødvendigt en udskiftning – af døre og vinduer ud mod altanen samt 
reparation af rust og betonskader på altanens rækværk/brystværn.

Da bestyrelsen ikke har direkte adgang til altanerne, har vi brug for din hjælp til at få vurderet 
arbejdets omfang. Du bedes derfor på bedst mulig vis udfylde nedenstående spørgeskema senest 
den 6. juni 2016 og sende det på mail eller brev til formanden for Lodsgården. Der vil blive foretaget en 
vurdering inden reparation eller udskiftning påbegyndes.

Tilstand på vinduer mod altan:

Sæt X ud for det korrekte udsagn:

__ Jeg mener at vinduerne er i rimelig god stand (trænger til maling? __Ja/__Nej)

__ Jeg mener at vinduesrammerne er utætte mellem ramme og murværk

__ Jeg mener at rammerne er rådne/skæve eller på anden måde i en stand der kræver reparation eller 
udskiftning

Eventuelle bemærkninger:

Tilstand på dør mod altan:

Sæt X ud for det korrekte udsagn:

__ Jeg mener at døren er i rimelig god stand (trænger til maling? __Ja/__Nej)

__ Jeg mener at dørkarmen er utæt mellem ramme og murværk

__ Jeg mener at dør eller karmen er rådden/skæv eller på anden måde i en stand der kræver reparation eller
udskiftning

Eventuelle bemærkninger:

Tilstand på altanens stålrækværk/betonbrystværn:

Sæt X ud for det korrekte udsagn:

__ Jeg mener at rækværk og brystværn er i rimelig god stand uden revner og større rustdannelser.

__ Jeg mener at der er større rustdannelser hvor rækværk er monteret i betonen.

__ Jeg mener at der er revner/brud i betonen som kræver en reparation.

Eventuelle bemærkninger:

Lejlighedsnummer: _______

Navn og adresse:

E-mail:

Telefon:

Skemaet sendes/afleveres til:

Ejerforeningen Lodsgården
v/formanden Knud Berggreen

Lodsgården 1A, 1, 111
2791  Dragør

lodsgaarden@lodsgaarden.dk

mailto:lodsgaarden@lodsgaarden.dk


Lejlighedsnummer: _______

Navn og adresse:

E-mail:

Telefon:

Skemaet sendes/afleveres til:

Ejerforeningen Lodsgården
v/formanden Knud Berggreen

Lodsgården 1A, 1, 111
2791  Dragør

lodsgaarden@lodsgaarden.dk
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