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Kære beboere 
 
Hermed bestyrelsens orientering om ejerforeningen. 
 
Status for byggeregnskab  
Byggeregnskabet er afsluttet og fremsendt til banken. Boligexperten har den 28. august 
2019 udsendt information til alle medlemmer om byggeregnskab/indfrielse og nedsæt-
telse af fællesydelse. 
 
Maler 

Maleren kommer i uge 39 for at spartle og male de skader på træværket, som kom ind-
vendigt på altandør og udvendigt på trælem/vindue i forbindelse med altanprojektet. 
Der kommer særskilt information ud til beboerne mht. tidspunkt og adgang til lejlighe-
derne.  
 
Murer 
I september kommer mureren og reparerer svalegangene, hvor han i juli måned udførte 
sikkerhedsbehugning ved at fjerne løse fragmenter af beton fra svalegangene. 
 
Vandskade efter skybrud 
Den 8. juli blev kælderen i nr. 18 oversvømmet af kloakvand fra de 5 afløb, som er i 
kælderen. Forsikringen har været inde over, og der er affugtet og desinficeret i kælder-
gangene. Der er nu monteret højvandslukker på de 5 afløb, så der ikke længere kan 
trænge kloakvand op gennem afløbene. 
 
Renovering af brønde  
I forbindelse med skybruddet blev der foretaget tv-inspektion af sandfangsbrøndene på 
svalegangssiden ud for nr. 18, hvor det blev konstateret, at 2 af brøndene er defekte og 
derfor skal repareres. Dette vil ske i løbet af efteråret.  
 
Tagrender 
I august blev tagrenderne på svalegangssiden renset, efterset og repareret på alle 3 
blokke. 
 
Afkalkning af veksler og varmtvandsbeholder 
Reci er bestilt til at komme og afkalke vores varmesystem, mens der er lukket for var-
men. Forinden afkalkningen har vi i alle 3 varmecentraler fået udskiftet ventiler på var-

mesystemet, idet flere af de over 50 år gamle ventiler var defekte. 
 
Havemøbelsæt på grill-pladsen ved nr. 18 
Medlemmer har spurgt, om teaktræ havemøbelsættet og de 4 grønne plaststole på 
grill-pladsen ved nr. 18 tilhører en beboer med brugsret til have. Det gør de ikke. Besty-
relsen har modtaget havemøbelsættet og stolene som gave til ejerforeningen, og alle 
er velkomne til at benytte havemøblerne, når de opholder sig på grill-pladsen. 
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Legeplads- og hjertestarterudvalg 
Bestyrelsen har afholdt opstartsmøder med begge udvalg. Der udarbejdes forslag i 
begge grupper, som udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalfor-
samling i marts 2020. 
 
Nye containergårde 
Den 19. juni holdt bestyrelsen møde med en konsulent fra Vestforbrænding, som in-
formerede om den fremtidige affaldssortering og den kapacitet, som det kræver. På 
baggrund af dette møde blev der den 14. august afholdt et planlægningsmøde med 
deltagelse af Lyngsøe, som leverer containergårdene – Nortec, som leverer adgangs-
systemet – og gartneren, som skal lave belægning i containergårdene. Første skridt er 
ansøgning om byggetilladelse, som Lyngsøe sørger for. 

 
Status for stævning (genanlæggelse af sagen BS-9643/2017-LYN) 
Efter den ekstraordinære generalforsamling den 19. juni fremsendte ejerforeningens 
advokat den 24. juni et forligsforslag til sagsøgerne, som blev gennemgået den 26. au-
gust, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer og ejerforeningens advokat deltog i et heldags 
retsmæglingsmøde sammen med 2 af sagsøgerne og deres advokat. Der er igangsat 
forundersøgelser via de to advokater til forslag, som skal op til afstemning på en eks-
traordinær generalforsamling. 
 
Opdateret tilstandsrapport og vedligeholdelseskatalog 
Kuben Management har gennemgået ejerforeningens bygninger og på baggrund af 
gennemgangen udarbejdes en opdateret tilstandsrapport og vedligeholdelseskatalog. 
Medlemmer som ønsker en kopi pr. mail af den opdaterede tilstandsrapport og vedli-
geholdelseskataloget kan kontakte bestyrelsen på  
kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk. 
 
Opdateret husorden (vedlagt som bilag) 
Mange ændringer i ejerforeningen har krævet, at husordenen blev opdateret fx med 
regler for brug af elevatorliftene. Teksten til husordenen har været inde over ejerfor-
eningens advokat, som har rådet til at tilføje punkt 17 om, at det kan få konsekvenser, 
hvis man ikke overholder husordenen.  
 
Svalegangene er flugtveje 
Der er igen kommet klager fra beboere om, at der stadig står møbler, løbehjul, blom-
sterkrukker, barnevogne o.l. på svalegangene, som hindrer fri passage.  
Der henvises til DBI Notat RE31389-001-aug16 om brandsikkerhed og flugtveje på 
www.ejerforeningenfarumhus.dk: 

http://ejerforeningenfarumhus.dk/wp-content/uploads/2016/09/DBI-Notat-RE31389-
001-aug16.pdf  
Svalegangene skal være helt fri for effekter, og vores servicemedarbejder vil derfor 
fjerne alt, der står på passagen på svalegangene uden yderligere varsel – så længe det 
er nødvendigt. 
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Det henstilles endvidere til, at man ikke stiller poser med affald ud på svalegangen – 
eller i opgangen. Gå straks ned med dit affald, eller hold det inde i din lejlighed, indtil du 
er klar til at gå ned i containergården med det. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bestyrelsen for E/F Farumhus 
 
  
Mail: kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk  

Web: www.ejerforeningenfarumhus.dk  
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