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Vedr.: E/F Rosenoden - Altanprojekt                                      Sag 1735  
 
Referat af Byggemøde 13 – uge 46  

 
   

Mødetid: Den 13.11.2007 - 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. Altan.dk forventer, at overholde slutdatoen for arbejdet. 
  
 
Vejrlig: Tidligere:  12 mandedage 
 Uge 45:  Ingen 
 
 
Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet. 

Der er nu etableret måler på byggestrøm. 
 
 
Bemanding: Uge 45:  4 mand i 5 dage. 

Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.   
 
 
Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – afleveret 
 RvA 17: Montering udført – afleveret 
 RvA 19, th.:   Montering udført – afleveret  
 RvA 19, tv: Montering udført – afleveret 
 FG 3,th: Montering udført – afleveret 
 FG 5.tv: Montering udført – ikke afleveret  
 FG 5.th: Montering udført 85 % 
 FG 7, th.: Montering udført – ikke afleveret 
 OG 18, tv:  Montering udført 15 % - ståltegl forsinket 
 
 
Projekt: Diverse merpriser er modtaget fra Altan.dk 
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Byggemødereferat 13 
 
 
 
 
 
Aflevering: Efter møder blev der foretaget afleveringsforretning på altanerne i lille 

gård. Der generelle billede var, at arbejderne var særdeles nydeligt 
udført, og der var blandt altanejerne stor glæde over altanerne. 
Særskilt afleveringsprotokol udsendes. 

 
 
Økonomi: RvA 19, 3.th. har bestilt altanbund i træ efter liften er flyttet. 

Merpris på grund af lift oplyses. 
 
 
Sikkerhed: Der er rejst spørgsmål om sikkerheden i forbindelse med platformen ved 

gavlen nr. 18 er i orden. Anders fra Aktan.dk forsikrer, at 
”Vejledningerne for Sikkerhed og Sundhed” og ”Bekendtgørelse om 
indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder” efterleves, 
herunder at retningslinjer vedr. afstanden mellem lift og mur overholdes. 

 
 
Naboer: Etablering af franske altaner i RvA 17 B kræver tilladelse fra vore 

naboer, da arbejderne skal udføres fra deres haver. 
Andragende er afsendt herfra. 
Tilladelse fra Odensegade 16 foreligger. 
KC har rykket RvA 15.   

 
 
Spørgsmål: Der er bleven spurgt, om der kommer en ibrugtagningstilladelse på den 

enkelte altan. Det gør der ikke. 
Proceduren er således: 
Når hele altanprojektet er gennemført indsender KC en færdigmelding til 
kommunen. 
På baggrund af denne – og efter en eventuel besigtigelse på stedet – 
udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse gældende for hele 
projektet.  
Men man må selvfølgelig benytte sin altan så snart den er monteret. 

 
  
  
Næste byggemøde: Tirsdag den 20.11.2007 kl. 07.00    

 
 
Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk. 
 
 
 
 
Referat: Kjeld Chr..Krarup / 20.11.2007 
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