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OPSTARTMØDE – Tømrer og smedearbejde   Dato: 2008-05-26 
 
                       
Mødetid:  Mandag 2008-05-26, kl. 11. 
Mødested:  EF Rosenoden 
 
Mødedeltagere:                      John Christiansen (JC)         F J Poulsen AS, formand 
  Torben Hjortshøj (TH)         F J Poulsen AS, tømrer 
  Øjvind Johansen (ØJ)         KECON, smed 
  Kerstin Johansson (KJ)         KRAT, Landskabsarkitekt, ref. 
       
Referat udsendes til:   1. Troelsgaard rådg. Ing. Jeppe Andersen, jsa@et-ing.dk  
  Referatet bedes videresendt til ejerforeningen samt udlagt på hjemmesid  
   2. Anlægsgartnerfirma Finn Jul Poulsen AS, fjp@fjp-anlaeg.dk                                                
 
1. Tømrerarbejder                             
 
      Vi aftalte følgende små ændringer / suppleringer: 
 
      Murrem ved pergola A I Lille gård udføres af tømmer med dimension 50x100 mm. 
 
      Der må bruges præfabrikerede panelbrædder, skal dog godkendes af tilsynet. 
 
      Tagpap skal være sort. 
 
      Efter mødet er der aftalt, at tagspær til cykelhalvtage skal udføres 50x100 mm ikke som vist på tegningen  
      50x75 mm. 
 
      Efter mødet har TH spurgt om loft i cykelhalvtage skal males og i så fald i hvilken farve. Der er ikke 
      beskrevet maling i projektet, krydsfinerpladerne er tænkt synlige, men det kunne være en god idé at  
      male pladerne hvide, TH bedes give et tilbud på dette arbejde, som foreningen kan tage stilling til. 
 
2. Smedearbejder                             
 
      Vi aftalte følgende små ændringer / suppleringer: 
 
      NB, der skal udføres håndliste ved begge de nye trapper, jf. rettelsesblad nr. 1. Håndlisternes højde  
      over trappeforkant, målt lodret, lige ved kanten, skal være 75 cm, som vist på tegningen, d.v.s ca 91 cm  
      over det underliggende trin, målt på samme sted. 
 
      Rosebuer skal monteres i ca 75 cm højde, eksakt placering skal dog aftales nærmere. Der udføres 6 stk.  
      rosebuer. 
 
      Der skal bores huller for montering af spær i T-stål, ved cykelhalvtage. Alle spær placeres med samme  
      c-c afstand. T-stål dimensioneres, som tegnet på tegning nr. L12. 
 
      Ved mødet diskuterede vi behov af at beskytte træstolper i pergola mod påkørsel med renovations- 
      containere. FJ Poulsen bedes give tilbud på dette ekstraarbejde. Tilbudet omfatter beskyttelse af   
      stolperne ved stålplade, h 150 mm, godstykkelse 2 mm, svejst sammen sådan at tre af stolpens sider  
      bliver beskyttede, konstruktionerne varmgalvaniseres og skrues til stolpen i korrekt højde. Efter mødet  
      har KJ kontrolregnet antallet stolper, som skal beskyttes, det er 19 stk. 
 
      Ved mødet diskuterede vi om tagnedløb fra cykelhalvtage kunne føres ned i jorden til en tørløber uden at    
      der sættes tørbrønd. Efter drøftelse med ingeniør, ligger den projekterede løsning med tørbrønd fast, da  
      det ellers ville blive svært at rense tagnedløbet. 
 
      Vi diskuterede også montering af rækværker på de nye granitvanger ved renovering af eksisterende    
      kældertrapper. Efter mødet har KJ diskuteret løsningen med Jeppe Andersen. Vi har vedtaget følgende  
      ændring: Rækværkerne forsynes med fodplader for montering af to limankre ved hvert ”ben” samt en  
      indfæstning med limankre i bygningsfacade. KJ vil udsende revideret tegning L14, snarest. 
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