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Kære beboere 
 
Hermed bestyrelsens orientering om ejerforeningen. 
 
 

Status for altanprojektet 
Nr. 16: nedrivningen af de gamle altaner er afsluttet og fundamenter er støbt. Balco 
starter i uge 47 med opsætning af altaner. 
Nr. 18: nedrivning er 70% udført. 
Nr. 20: nedrivning er 50% udført. 
  
Status for elevatorlift-projektet 
Smeden monterer værn i uge 44 til midt i uge 49. Guldmann monterer elevatorlifte i uge 
44 til og med uge 47. Rækkefølgen er blok 16, 18 og 20. 
 
Forsikringsskader 
Muren ved kælderskakten ved nr. 20 er desværre blevet skadet ved påkørsel af entre-
prenøren, som udlægger jernplader. Entreprenøren har desuden ridset flere plader i 
kombiskuret. Der er her tale om forsikringsskader, som repareres på et senere tids-
punkt for entreprenørens regning. 
 
1 års gennemgang af vandrørsprojektet 
Den 8. november er der møde mellem teknisk rådgiver, entreprenør og bestyrelsen i 
forbindelse med 1 års gennemgang af vandrørsprojektet. 
 
Retten har afvist stævningssagen 
Tirsdag den 23. oktober 2018 modtog bestyrelsen følgende information fra ejerforenin-
gens advokat:  
 
”Herved skal jeg meddele, at Retten i Lyngby har afsagt dom, i henhold til hvilken den 
retssag, de 11 sagsøgere ved advokat Helge E. Sørensen har anlagt mod foreningen, 
er afvist og sagen dermed bortfaldet.  
Begrundelsen er, at sagsøgerne trods påmindelser ikke har betalt den retsafgift (be-
rammelsesafgift) på kr. 12.150, der forfaldt den 29. juli 2018.”  
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Udskiftning til LED pærer 
Lyskilder over alle hoveddørene bliver udskiftet med LED sparepærer på 11,5 W (effekt 
= 75 W), som giver bedre lys på svalegangene og på gangarealer i stueplan. 
 
Fælles arbejdsdag 
Vi er nu kommet så langt hen på året, at bestyrelsen har besluttet at vente med at ar-
rangere fælles arbejdsdag til i løbet af 2019. 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Bestyrelsen for E/F Farumhus 
kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk  
 

 

 
 
OBS: Nyt mobilnummer  
 
Bestyrelsens mobilnummer er nu: 60 57 69 63. 
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