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Ti1 medlemmerne af

" E j erf oreningen Kastaniecentret"
7. januar 199 9

.fonna Bonne

pa bestyrelsens wegne tillader jeg mig herved at indkalde til
ekstraordinar generalforsamling i "Ejerforeningen Kastaniecen
tret" til afholdelse

tirsdad den 26. ianuar 1999 k1. 18.30

i Frihedens Fritidscenter, Pavillonen, Hvidovre Enghavevej 2.
2650 Hvidovre -

Daqsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Renovering af terrassebelEgninger.
3 . Finansiering.

Bestyrelsen har sammen med radgivende ingenior Torben Lund fra
Carl Bro A/s gennemgAet to forskellige muligheder for valg af
ferdlg owerfladebelagning og er blevet enige om at anbefale, at
der udlagges en stenbelaegning. Det samlede budgeL udgar kr.
685.000,00.

BeEkrivelse af arbejdets omfang samt budget vedlaegges.

Desuden vedlagges foralag til finansiering, udarbejdet af besty
releesmedlem Jorgen Hansen.

Med venlig hllsen
Advokatf irmaet cangsted-Rasmussen
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E/F Kastaniecentret 3. november 1998
v/Lise Rask TBUANF. kobool.doc
Hvidovrevej 350 G Tlf. direkte: 43 48 60 81

2650 Hvidovre sas: 10'288100

Hvidovrevej 3.14 - 350
Renoverin g af terrassebelagninger

Vi har efter aftale udarbejdet budget ve&orende renovering af tagterrasseme i flojen mod Hvid-

ovrevej.

Renoveringsarbejdet omfatter:

. Fliser og gnrs 4emes.

. Den underliggende tagpap hgjtryksrenses.

. Tagpap pa og ved fodder for sceptre bortskeres.
r Tagpapinddekninger mod facade og mod tagrender femes.
. Udlegning afafietningslag pa den eksisterende tagpap i tykkelse fia 0-30 mm med fald

mod tagrende.
. Udfsrelse af nyt alu-underlag med drypkant over tagrende.

. Udforelse afhulkehler mod facade

. Udforelse afvevsarmeret Concladbelegning, der afslittes p6 alu-underlag over tagrende og

fores ind p6 overside fodrem under lette facadepartier, hvorefter der fuges.

. Der drysses kvartssand i den v6de belegning for at sike vedh@ftning af den afsluttende

fierdige belegning.

Der er 2 forskellige muligheder for valg af ferdig overflade afden nye belegning'

1. Belegningen afsluttes med Conclad Topcoat.

2. Der udlegges en stenbelegning med 3-5 mm sten.

Uanset valg af belEgningsoverflade skal fslgende a6ejder udfores.

. Gitterriste monteres i nye stAlrammer, der befestiges til de eksistercnde sceptre'

. Tagnedlob og tagrende ved det indadgaende hjome mellem de 2 floje andres.

Byggeri Rade vere os pranrasse.e

Telelo.:434860 60 E mail: Ano 735 7214

Telelax:43 96 OO 55 byg@ca.lbro.dk AS.eg .r.:46 103



Side 2

Efter renoveringen vil oversiden afbelegningen ligge noget lavere end den eksisterende beleg-
ning. Dette medforer, at der bliver Diveauforskel mellem belegningen og oversiden af
"altangangen".

Renoveringsbudgetter

Nedenstaeflde pdser er dagspriser pr. l november 1998.

Budset med Conclad Toocoat som ferdie overflade

Handverkerudgifter
Uforudselige udfgift er, anslaet

Planlegning, byggestyring og kvalitetskontol, ansieet

25% moms

Budset med stenbeleening som ferdis overflade

Hindverkerudgifter
Uforudselige udgift e!, arslaet
Flaniegning, byggeslryriag og kvalitetskontrol, al1slAel

25% moms

k. 421.00(),-
kr. 40.000,-
kJ. 30.000.-
k. 491.000,-
kr. 122.750.-
kI. 613.750,-

kr. 4'73.000,-
k. 40.000,-

k. 548.000,-
k. 137.000.-
k. 685.000,-

Prover afde foresldede belEgninger vil blive udleveret til bestlrelsen.

Med venlig hilsen
Carl Bro as

Torben B. Lund
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orientering vedrorende renoveringea af terrasser.

Udgiften tif renoverlngen udgar ifolge det forslag, bestyrelsen
foresler, kr. 685.000, hvoraf kr. 185.000 hidrarer fra erstat-
ningssager vedr@rende terrasserne. De avrige kr. 500.000 foreslAs
finansiereL ved kontant indbetallng e11er optagelse af lan, enten

falfes elfer lndiwiduelt.

De kr. 500.000 svarer til kr. 128,90 pr. fordelingstal. Det vil
sige, at en lellighed pa 75 m, skal betale i a1t kr. 9.667,50,

Hvis bel@bet fremskaffes ved et fe11eslan til foreningen, og fanet
afvikles over 5 ar, udgar den arlige ydelse ca. kr. 120.000. Ydel-

sen pr. ar svarer ti1 kr. 30,94 pr. for:defrngstal eller for en

lejlighed pa ?5 m, kr- 2.23o,5o - pr. maned kr. 193,38.

Hvis bel@bet fremskaffes ved 1an tit de enkelce ejere, vi1 de ma-

nedlige ydelser storL set svare til ovenstaende, og samtldig v11

ejerne opnA et rentefradrag over fem ir pA ca. kr. 1.900. Herved

opnAs en skattebesparelse over de fem ar pa ca. kr. 650 svarende

til kr. 11 pr. maned.

Der skal tages hensyn ti1, om omkostningerne ved enkeltlan er dy-

rere end et samlet lan.


