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Vedr.: E/F Rosenoden - Altanprojekt                                      Sag 1735  
 
 
Referat af afleveringsforretning – Store Gård – 4 Ranker  

 
   

Mødetid: Den 27.11.2007 - kl. 07.30 
 
Mødested:  Store Gård 

 
Til stede: Anders Hansen Altan.dk   AH 
  Steen Storland Altanudvalget - afbud   STS
  Kjeld Chr. Krarup Arkitektfirmaet H.G. & J.N.  KC 
 
 
 
Generelt: På det grønne rækværk ses der flere steder småblærer i maler-

behandlingen. 
 Enkelte steder var der skarpe metalrester som stak ud. 
 Man skal ikke selv forsøge at slibe disse småskavanker bort, da man 

derved kan komme til at blotlægge det underliggende metal. 
 Anders kontakter leverandøren 
 
 Enkelte steder ses harpiksudtræden på dørpartiet. I gamle dage 

behandlede man knaster med shellak inden malerbehandlingen – det må 
man ikke mere af miljøhensyn. Vejledning fremkommer. 

 
 Der blev stillet en del spørgsmål om vedligehold. 
 Vedligeholdsvejledning vil blive lagt på hjemmesiden – men bemærk, at 

hvis man går i gang med linolie skal kludene bortskaffes forsvarligt på 
grund af fare for selvantændelse.  

 
  
 
 
 
Følgende blev konstateret ved gennemgangen: 
 
 
Faksegade 3 – 3.tv.: Ingen bemærkninger. 
 
Faksegade 3 – 4.tv.: Dør binder – dørringe suppleres. 
 Afslutning mod gulv ordnes. 
 Slip mellem håndliste og skinne. 
 
Faksegade 5 - 1.tv.: Dørblad rettes. 
 
Faksegade 5 - 2.tv.: Rækværk eftergås for grater. 
 Dørblad (venstre set indefra) udskiftes – fabrikationsfejl. 
 Der leveres liste til lysning samt fejeliste. 
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Faksegade 5 – 3.tv.: Dørringe suppleres.  
 
Faksegade 5 – 3.tv.: Dørringe suppleres. 
 Håndliste til venstre ved mur eftergås. 
 
Faksegade 5 – 1.th.: Beboer mener at han under opmålingen har bestilt højre dørblad set 

indefra som gående. Altan.dk har intet noteret om dette. 
 Under alle omstændigheder indhenter Altan.dk pris på ændring af 

forholdet. 
 Ellers ingen bemærkninger. 
 
Faksegade 5 – 3.th.: Smigskæring på håndliste eftergås. 
 
Faksegade 7 – 1.th.: Hængsler smøres. 
 
Faksegade 7 – 3.th.: Hængsler smøres. 
 Diverse pletmaling på rækværk. 
 Der monteres tynd sandliste. 
 
Faksegade 7 – 4.th.: Grater eftergås. 
 Anslagsliste er flækket i bund – udskiftes. 
 Fabrikanten - BP-vinduet – skal se på pasquille-bøsningen i bund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Ovenstående mangler udbedres snarest efter aftale. 
 Det skal bemærkes at en del stammer fra underleverandørerne, som skal 

konsulteres forinden. 
 
 Referatet udtrykker hvad der blev konstateret under gennemgangen. 

Hvis der senere konstateres mangler, skal de naturligvis også udbedres. 
 Kontakt i så fald Steen Storland eller Kjeld Chr.Krarup  
 
  
   
    
 
 
 
Referat: Kjeld Chr.Krarup/27/11/07 
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