
Vedr.: E/F Rosenoden - Altanprojekt                                      Sag 1735  
 
Referat af Byggemøde 06 – uge 39  

 
   

Mødetid: Den 25.09.2007 - kl. 07.00 
 
Mødested:  Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup 

 
Til stede: Anders Hansen Altan.dk   AH 
  Steen  Storland Altanudvalget   STS
  Kjeld Chr.Krarup Arkitektfirmaet H.G. & J.N.   KC 
 
Bemærkninger 
til sidste referat: Ingen bemærkninger  
 
 
Tidsplan: Start:  14.08.2007 
 Slut:  26.01.2008 
 
 Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af 

bygherren. 
 Projektet er ca 3 uger bag efter tidsplanen. 
 Der opstilles nu arbejdsplatform i Store Gård, og Altan.dk forventer at 

overholde slutdatoen for arbejdet. 
 
 
Vejrlig: Tidligere:  2 dage 
 Uge 38:  Ingen 
 
 
Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.   
 
 
Bemanding: Uge 38:  2 mand i 4 dage  
 
 
Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret 
 RvA 17:   Montering udført – ikke afleveret 
 RvA 19, th.:   Montering pågår 
 
 
Projekt: Problemet med bæring ved kanalerne i facademuren ved badeværelserne 

blev løst omgående. 
  
 
Aftaler: Det blev fundet mest hensigtsmæssigt at aflevering sker rankevis. 
 
 
Økonomi: Næste a’contobegæring skal sendes til tegnestuen – i overensstemmelse 

med Byggemødereferaterne 01 og 02. 
 

Vi er ikke oplyst om, at Altan.dk har stillet sikkerhed i henhold til aftalen  
- AB 92 § 6.  



 
Byggemødereferat 06    side 2 

  
 
 
 
Øvrigt: Der er sket gennembrud i mur i bad, RvA 19, 2.th.  
 Altan.dk udbedrer (murer + maler) når altanen er færdigmonteret. 
 
 
Afklaringer: Der er stillet en række spørgsmål som nu er afklaret: 

 
Mellem eksisterende gulv og altandørens bundstykke nedlægges et 
fyrretræsbræt principielt i niveau med eksisterende gulv – men en  
 mindre højdeforskel kan forekomme p.g.a. slid på det eksisterende gulv. 
Denne må beboerne selv udbedre, fx ved nedslibning.. 

 
 Ved smigskæringen (hjørnet) på altangelænderet er der et slip på ca. 2 
mm. 
 Dette skyldes at erfaringen siger, at ved tæt samling vil træet alligevel 
 arbejde, så der vil fremkomme en mindre revne. Dette vil ligne en fejl,
 hvorfor man har valgt at markere et tydeligt slip. 
 
 Der har tidligere været talt om at genbruge brystningspanelet til  
 forlængelse af lysningspanelet. Geometrien kommer imidlertid ikke til at 
 passe – hvilket blev konstateret på mødet – hvorfor man i stedet bruger 
 en tildannet MDF-plade klargjort til maling. 
 
 Om isolering følgende: 
 Bag MDF-pladen stoppes med glasuld hvor der er plads. 
 Under det nye gulvbræt isoleres inden for konstruktionshøjden. 
 
 Altan.dk undersøger om udvendige skruer er varmegalvaniserede. 
Efterfølgende: De er af rustfrit stål. 
 
 Uanset om der er tale om indadgående eller udadgående døre rykkes 
alle 4 cm ud. Dette sker af hensyn til ensartetheden i ejendommen. Dette 
er allerede sket ved de allerede etablerede altaner. 
 

 
Næste byggemøde: Tirsdag den 02.10.2007 kl. 07.00   
 
 
Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk. 
 
 
Referat: Kjeld Chr.Krarup/25/09/07 
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