
E i erforeningen Kastaniecenteret

Beretning for ejerforeningen til generalforsan ingen 1998:

ViharfaetnyeejereiDr.350C, l.th.den 1.8.1997,iff.350D,st.th.den1. 11. ),997 ogirtr.344
ff. 3 den l. 3. 1998. Endvidere er ejeren i 350 C st. tv. flyttet ind, vi byder dem alle velkommen.

Bestyrelsen har ogse holdt 6 bestyrelsesmsder i denne beretningsperiode. vi har haft faste punkler
pi dagsordnen, nemlig de samme problemer som tidligere: vand, vandskader, terasser, ventilator-
stoj og vedligeholdelse.

Ventilatorer:

Her mitte vi have kommunens miljstekniker ud for at konstaterc den urimelig hoje stoj Aa Adi's
ventilator, for der viste sig vilje til en endring. Aldi skiftede ventilatoren i det ene cykelskur, til det
der skulle v@re en stsjsvag - men - men-

Damefrissren har mittet reparer ventilatoren, der findes pi loftet over kontoret i 350 A5 denne sts-
jede s6 det var uudholdeligt at opholde sig i rummene under. Det kom frem, at den ikke var vedli-
geholdt siden opsaetningen for 10 er sider\ se det var tiltr@ngt.

Brugsen m6 ogsi have renoverct deres ventilator pa taget.

Vand:

Vi har forssgt forskellige muligheder, dog uden nogen endelig losning. Der har si vist sig nye pro-
blemer i etape 1, med utette ballofixer. Vi har en stadig kodakt med Avedde Holme WS, og der
har veret en ingenisr pE besigtigelse og gennemgang. Stadig lige lidt hjelper det. Vi har pa det sid-
ste talt om at skifte VVS firma, men det loser ikke vore problemer, si de fir en ftist, for vi dropper
dem.
Der er forslag om, at indsette en aftapningshane i alle stuelejligheder for gennemskylning og

udslamning, men dette vil ikke lose problemet med skaller og skidt i rorene.

Vandskader:

Der sker skader medjevne mellemrum hos Aldi, dels inde i butikken og dels i kontoret.

Der er 2 muligheder for, hvor vandet kommer fra - badeverelser i lejligheder pi terrasser, der er
lavet forsog med vand i badeverelser og terrasser. Det har vist sig, at der sker skade, nir der har
staet vand pa terrasseme.

Derfor skal der sker renovering af terrasser ved udskiftning/rensning af sten langs kant af fliser. Der
har gennem irene samlet sig en deljord og skidt blandt stenene se der er dirlig afledning. Fliser
skal efterses og der skal skaffes dren til tagrender.

Dette arbejde medforte, at vi mitte keve, at alt, hvad der var pi terrassemq slotlle v@re med fast
bund og fl),tbalt.

VEND



Der har v@ret vandskader hos Ge.manischer Lloyd, dette har veret &a et utet tag og fia en defell
ventilator- Dette er udbedret.

Terrasser:

Her er der dels den manglende vandafledning til tagrender (se under vandskader) og dels frontpla-
der- Frontpladerne blev renoveret med siliconefuger og maling, samt Henriks, hvor frontplader blev
totalt udskiftet.

Vedligeholdelse:

Rotteplage, 2 huller pi fallesarealet blev repareret afHvidowe Kommune, uden udgift for os.

Tagrender er rcnset med jar.ne mellemrum, dels af firmaet der vedligeholder udenomsarealeme, og
dels afJens og Henrik.

Hvis I opdager et nedlsb, der er stoppet, bedes I give besked, da det ikke altid opdages af bestyrel-
sen.

Diverse:

Der hal v@ret udsendt 2 stk. oriedering til beboeme om de lsbende problemer m.m.

Der er uddelt en orientering fra Elektricitetsr.edet.

Sporgeskema vedrorende antenne - noget uforstielig hvilket beklages, men de fleste havde fo$teet,
hvad der skulle svares.

Vi holdt en hyggelig sommerfest pi en meget regnfuld lsrdag, hvilket ikke sdelagde hyggen.

Hvis der er stemning, vil vi holde en sommerfest efter samme opskift - man medbringer egen mad
og drikke vi kan hibe pa sa godt vejr, at vi kan vare pi fallesarealet.

Fremtiden:

Ny gasbrender udluftningshette. efterses (var ogsi pe programmet sidste ar) - varmemalere -
vandproblemerne loses!ll Terrasser renoveres med facader og sten -
Onsker: nlt cykelskur ud for fallesareal vandmilere ????

Pe bestyrelsen vegne

Lise Rask
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