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Arbejder på ejendommen 

Som de fleste af jer sikkert har bemærket, er vi i 

øjeblikket ved at få slebet og lakeret alle 11 køk-

kentrapper. Bestyrelsen har haft denne trappere-

novering på programmet i flere år, men har ud-

skudt det, fordi vi forventede, at gården skulle 

omlægges.  Nu er vi så i gang, og resultatet bliver 

rigtig flot. Denne gang bliver trapperne lakeret 4 

gange og med en meget slidstærk laktype. 

Vi har også vores maler i gang med en række 

småopgaver omkring døre, porte og opgange. 

Der indhentes også tilbud på en mindre, men væ-

sentlig opgave i gården, som kun angår Skjalm 

Hvide. Det sidste skybrud forårsagede jo mindre 

skader på specielt ”biografgulvet” og i et par 

kældre, men en ganske simpel hævelse af trinnene 

i gården mod opgange og biografudgange vil langt 

hen ad vejen kunne forhindre, at det sker i fremti-

den, så det sætter vi i gang, hvis prisen er fornuf-

tig. 

I gården er der sket det heldige, at den blyforure-

ning, som blev konstateret for 2 år siden i forbin-

delse med forundersøgelserne til en ny gård, er 

forsvundet. Der skal derfor ikke fjernes og depo-

neres jord, hvilket betyder at vi sparer et betragte-

ligt beløb. Gårdlauget satser i stedet på at udskifte 

de rådne sveller, der holder plænen, med nye 

bjælker. 

 

 

Tilstandsrapport 

I øjeblikket er ingeniør Eric Prescott fra a4, som jo 

er vores faste bygningsrådgiver, i gang med at 

udarbejde en såkaldt tilstandsrapport, som gen-

nemgår hele ejendommen og beskriver, hvornår 

han forventer, der skal foretages større og mindre 

vedligeholdelsesarbejder. Både akutte opgaver og 

opgaver, vi bør tage fat på i kommende år. 

Vores vicevært Søren og undertegnede var rundt 

med ham til en første gennemgang, og hans første 

vurdering er, at ejendommen generelt er i fin 

stand. Men ejendomme fra 1920’erne er jo bygget 

med den tids teknologi og har også en del år på 

bagen, så vedligeholdelsesniveauet skal fortsat 

holdes højt. Foreningen forventer at modtage rap-

porten medio november. Tilstandsrapporten er et 

nødvendigt arbejdsredskab for bestyrelsen, når der 

skal prioriteres, og I skal nok få konklusionerne at 

vide, enten i skriftlig eller mundtlig form. 

 

 

Private ting på fællesarealer 
sættes til storskrald 

Alle andelshavere i Skjalm Hvide har mindst et 

pulterrum på loftet eller i kælderen, ja, de fleste 

har faktisk to. Alligevel henstilles der private ting 

på de fælles arealer i foreningen – trapper, lofts- 

og kældergange, cykelkældre mv. Disse private 

effekter er til gene for andre andelshavere, vice-

værter og håndværkere, der skal rundt i ejendom-

men. 

Jeg skal på bestyrelsens vegne kraftigt henstille til, 

at alle disse effekter flyttes ind i de private pulter-

rum. 

Fra 1. november og frem vil vicevært og gård-

mand påbegynde en fjernelse af de ting, der fortsat 

henstår. Så det gælder om at komme i gang, hvis 
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du vil undgå, at dine ting ryger til storskrald! 

 

Nye altaner og  
spanske altaner 

Et dybt hjertesuk herfra. Arbejdet med altanerne, 6 

almindelige altaner og 5 spanske altaner, var plan-

lagt til at begynde i uge 22, men der mangler fort-

sat nogle godkendelser fra Københavns Kommu-

ne. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at besty-

relsen og vores tekniske rådgiver har undersøgt, 

om det juridisk var muligt at komme ud af den 

underskrevne kontrakt med entreprenøren. Det er 

nemlig vores klare opfattelse, at firmaet dækker 

sig ind bag kommunal langsommelighed, men i 

virkeligheden har alt for travlt med opgaver andre 

steder i byen. Vi har ganske enkelt mistet tilliden 

til at de kan og vil gennemføre arbejdet tilfreds-

stillende. 

Det er dog ikke helt enkelt hverken juridisk eller 

økonomisk, men i øjeblikket forhandler jeg med 

firmaet om at blive løst fra den indgåede kontrakt. 

Så kan Kontech, der gennemførte den første altan-

opsætning på ejendommen, overtage projektet 

med de tilladelser, der allerede er opnået. 

Men bestyrelsen forventer trods alle besværlighe-

derne, at altanerne vil være klar til næste forår. 

 

 

Låneomlægning på vej 

Bestyrelsen er i samarbejde med revisor Bastian i 

gang med at omlægge vores fastforrentede 4 % lån 

til fastforrentede 2½ % lån. Det gælder jo om at 

udnytte den lave rente, der er i hele verden p.t. 

Omlægningen vil give en årlig driftsbesparelse på 

over 100.000 i de næste 25-30 år, og det er jo også 

værd at tage med, som det hedder på jysk.  

Foreningens F3-lån ændres der ikke på, det skal 

først fornyes i 2016, og med lidt held vil renten 

også være rekordlav til den tid. 

 

 

Stort arbejde på  
ejendommen i 2015 

Ejendommens facade mod Sdr. Boulevard er klas-

sificeret som bevaringsværdig. Det vil vi gerne 

bakke op om, og derfor vil bestyrelsen sammen 

med arkitekt Peter Tordgård lave en renoverings-

plan for den nederste del af facaden, altså butiks-

facaderne mod Sdr. Boulevard og det første stykke 

hen ad Skjalm Hvides Gade. I sammen omgang 

skal der lægges et omfangsdræn fra Skjalm Hvi-

des Gade 2 og hen til nummer 6. Renoveringen 

skal foregå i foråret/sommeren 15. 

Men måske vil der også være nogen større arbej-

der på ejendommen beskrevet i tilstandsrapporten, 

som skal udføres i 2015? 

Det vil vi vende tilbage til. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Hansen 

Formand 


