
Vedligeholdelsesplan

Røsevangen 2015/16



Fliser

Kommentar:

Trænger overalt til udskiftning. Pris er indhentet og var i 

sommeren 2014:

Den Unge Gartner:                                           kr. 467.940,-

Frederiksværk Brolægning A/S:                     kr. 512.500,-



Legeplads

Kommentar:

Holdes løbende ajour med udbedringer/vedligeholdelse 

samt udskiftning af legeredskaber. Udgifter til dette kan 
foreløbig findes i det nuværende budget.

Dog må påregnes en lidt større investering i udskiftning af 
legetårn og gynge om 5 – 10 år.

Anslået pris:                                                              kr. 25.000,-

Fællesbordet er ustabilt og delvist i stykker. Det vil blive 

forsøgt repareret i løbet af foråret 2016 af egne 
medlemmer. Ca. Pris kr. 300,-

Levetid: 1-3 år

Pris for et nyt fællesbord:                                         kr. 5000,-



Brønd og kloak

Kommentar:

Kloak ved skur er efter reparation/renovering i marts 2015 

velfungerende igen.

Ellers ingen bemærkninger. 



Mur carport ved ulige
numre

Kommentar:

Mange fuger I ydermurene (enderne) er medtagede med 
revner og huller. Bør repareres indenfor 5 år.

Vi vurderer, at det hører under alm. løbende
vedligeholdelse, som derfor afholdes af hver enkelt ejer, 

som har brugsretten til carportene.



Carporte - lige numre
Kommentar:

Carportene er medtagede efter en lang levealder. Løbende
vedligeholdelse af tagdug og træværk må påregnes de enkelte
brugere. 

Men vurderingen er, at en større reparation/renovation ikke kan
betale sig, da carportene har begrænset levetid tilbage. 
Konstruktionen har flyttet sig og jernstolper er bl.a sunket flere
steder, hvilket betyder, at regnevand, løber ud over tagkanten. 

Anslået tilbageværende levetid er ca. 1 - 8 år. 

Pris for udskiftning af lignende carporte er indhentet og var i
feb. 2016:

DAVIDSEN:   (carporte)                                                  kr. 509.625,-

CMP Nedrivning A/S:  (nedrivning)                              kr.  49.000,-

Derudover vil der komme udgifter til el-arbejder, rep. af terræn, 
maling, evt. ny pergola mm. - anslået til:   kr. 75.000 - 150.000,-

Med henblik på fremtidig udskiftning af carportene eller en
holdbar renovering, bør der nedsættes et udvalg, som kigger på
mulige og realistiske løsninger. Dette er et tidskrævende projekt, 
som derfor bør påbegyndes i 2016. 



El

Kommentar:

Ingen bemærkninger.



Halvmure på parkeringspl.

Kommentar:

Fugerne på overliggeren over rulleskiftene på 

parkeringspladsen bør repareres/udskiftes. Dette gøres 
forår/sommer 2016 af egne medlemmer. 

Anslået pris:  kr. 1000,-.



Gæsteparkering

Kommentar:

Ligger meget lavt. Fliserne ligger flere steder under 

kloakkant, hvilket betyder at der står vand efter regnskyl og 
større mængder sne. Skal der gøres noget ved belægningen, 
må niveauet hæves. Evt.i forbindelse med en ny asfaltering. 

Et tilbud indhentes i forhold til udskiftning/hævning af 

nuværende fliser for at få et overblik over udgiftsniveauet 
for dette arbejde.

Alternativt kan kloaken sænkes til flisernes niveau. 
Fagperson kontaktes for mulige løsninger og pris.

Platantræernes rødder skubber fliserne op, hvilket bevirker 

en øget ujævn belægning rundt om stammerne. Et forsøg 
med søsten rundt om stammerne ved et par træer 
foretages forår/sommer 2016. 

Anslået pris kr. 500,-.



Kuppellampe

Kommentar:

Lampernes tilstand flere steder er meget medtaget, men de 

fungerer. Flere sidder løst og flere kupler er revnet I 
bunden. Levetid: ca. 10 år.

Der er indhentet pris hos el-installatør for 
udskiftning/installation af 42 stk. lamper – feb. 2016. 

Farum el-installation:                                        kr. 12.344,-

Nye lamper (anslået pris):   42 stk x 500        kr.  21.000,-



Pergola ved skur

Kommentar:

Pergola kigges på og males af hver enkelt grundejer, og 

grundejerforeningen tager sig af pergola ved skur og 
legeplads. 

Udskiftning/reparation løbende, men ingen større 
reparationer, da carport har begrænset levetid.



Skur

Kommentar:

Der skal kigges på pergolaens tilslutning hertil. Her er

rådent træværk. 

Brædder på skur trænger til maling. Bundbræt udskiftes
pga. råd. 

Udskiftning af brædder samt malerarbejde udføres I løbet af
2016 af egne medlemmer.

Anslået pris: ca. Kr. 1000 - 1500,-



Sokler

Kommentar:

Alle sokler er malet sommeren 2015 af Ole og Per.

Fremover vil soklerne blive tilføjet i den løbende

vedligeholdelses-/maleplan. De males hver 4.- 5. år. 

Der hvor der er perlesten, holder malingen bedst, så det kan
være en idé, at tilføre perlesten, der hvor der idag er
græs/jord.



Stenbed

Kommentar:

Det er et forholdsvis tyndt lag perlesten, som derfor kræver

ekstra lugning. Der kan evt. graves jord af og fyldes ekstra
sten på, i forbindelse med udskifning af fliser på
gangarealet.



Cyklistværn (det lille hegn 
ved indkørsel)

Kommentar:

Træværket er rådent og bør udskiftes eller rives ned.

Dette vil blive foretaget forår/sommer 2016 af egne
medlemmer.



Asfalt

Kommentar:

Reparation udføres løbende i fornødent omfang. Der er 

flere huller, der skal fyldes, og asfalt er indkøbt. Reparation 
af de værste og dybeste huller foretages forår/sommer 
2016. 

Ca. Levetid: 10-15 år med løbende renovering.


