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Referat af Tjur - Tejstgårdens budgetmøde/renoveringsmøde 

Onsdag den 4. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet.  

 

Sendt til: 

Formand: Svend Aage Larsen (SL) 

Næstformand: Birgit Elouni (BE) 

Kasserer: Lis Munkehøj (LM) 

Sekretær: Pia Haag Søderberg (PHS) 

Medlem: Leif Bendtsen (LB) 

Ingrid Hansen (IH) 

Bent Hedegaard (BH) 

1. suppleant: Jørgen Olsen (JO) 

2. suppleant: Katja Hansen (KH) 

Inspektør: Ole Pedersen (OP) 

 Jens Rasmussen (JR) – Greve Boligselskab. 

 

Tilstede: SL, BE, LM, PHS, LB, IH, JO, KH, OP, JR 

Fraværende: - 

 

1 Møde vedr. renovering med Jens Rasmussen fra Administrationen. 

 

 1. Svend byder velkommen. 

Jens er inviteret med, for at svar på spørgsmål vedr. renoveringen. 

Der er aftalt beboermøde den 25. januar på Krogårdskolen. 

Der afholdes byggeudvalgsmøde i næste uge den 12. januar, hvor der diskuteres 

det projekt, som vil blive fremlagt for beboerne. 

Jens forventer, at der bliver fremlagt et rimeligt projekt, som vi kan tage stilling 

til, inden beboermødet. 

Materialet forventes udsendt til beboerne senest en uge før beboermødet, så 

beboerne får en chance for at se projektet, og forberede spørgsmål. Der sættes 

farveprøver op ved Tjurgården 242, så beboerne får mulighed for at se farverne, 

som de skal stemme om til beboermødet. 

LB gør opmærksom på, at hans synes at tidsplanen er alt for presset, da vi får 

under 2 uger til at se projektet og farvevalget. 

 

2. PHS spurgte ind til, hvorfor der ikke er nedsat et beboerudvalg, som kan være en 

del af projektet, i samme grad som de havde på Eghøj. Det blev dementeret, at 

de havde et decideret beboerudvalg i Eghøj. PHS gjorde opmærksom på, at hun 

mente at bestyrelsen ikke er nok involveret i projektet. 

 

3. LB nævnte, at vi gentagne gange har ytret ønske om, at der skulle laves en 

prøvebolig, som beboerne kunne se, for at kunne danne sig indtryk af, hvordan 

vores boliger kommer til at se ud. LB stiller spørgsmålstegn ved, om beboerne 

overhovedet vil blive i stand til at stemme om noget. 

Der blev diskuteret om hvorvidt det var korrekt, at bestyrelsen ikke har haft den 

medindflydelse, som PHS og LB efterlyser. 

 

4. PHS ytrede forventning om, at beboerne også får lov til at stemme om designet 

af altanafdækningen, og ikke kun om farverne.  

BE spurgte ind til, om der skal være forskel på inddækningen på altanerne, 

således at dem som kun har altan, får en mere lukket altan end de andre boliger, 

som også har en have. 

 

5. BH spurgte ind til E&P´s forslag til ændring af gavlmaterialet. E&P forslår 

skærmtegl, som er billigere i materiale. Der er dog en anden holdning fra 
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Administrationens side, da vi helst vil have skaller på gavlene. 

 

6. PHS spurgte ind til tidshorisonten mht. prøveblokke og levering og godkendelse 

af disse, da levering af blokken, godkendelse af projektet og opstart af byggeriet 

i flg. tidsplanen ligger lige oven i hinanden. JR forklarede, at der allerede i 

nærmeste fremtid vil blive lavet en prøvebolig, som vi så kan tage stilling til. 

 

7. SL spurgte ind til hvorfor der ikke er planlagt at isolere på murstene over 

skurene, da dette kom som en stor overraskelse for hele bestyrelsen, ved mødet 

med Arkitekt Søren Hausted. Der er blevet beregnet på, at det rent økonomisk 

ikke er rentabelt, da det ikke er det store energitab der er på disse flader. Derfor 

har man vurderet, at det er bedre at bruge pengene andre steder. 

 

8. LB spurgte ind til det der nævnes i referatet fra projektmøde 2 i afsnit 4.4 vedr. 

asbest i vindpladerne. OP siger at dette er blevet undersøgt, og at der er 

problemer vedr. asbest. 

 

KH spurgte ind til det materiale vi har modtaget vedr. vinduerne, da der er 

asymmetri i det. Flere medlemmer af bestyrelsen er utilfredse med det forslag 

der er kommet fra arkitekten. KH nævnte at vi på et tidligere bestyrelsesmøde 

var enige om, at det fremlagte forslag ikke var pænt nok. Der mangler symmetri. 

 

JR fortalte at ønsket om et oplukkeligt vindue i stuen, med kipfunktion, ikke kan 

lade sig gøre, da disse vinduer med tiden bliver skæve, og fabrikken ikke vil 

garantere for at vinduerne er holdbare. Der vil ligeledes komme flere 

driftsudgifter med disse vinduer. Som eksempel nævnte JR at de har problemer i 

Elkærparken med kipvinduer. Det blev nævnt at vinduerne på første sal ikke 

blev med kip. Der blev opponeret imod dette, da vi hele tiden er blevet fortalt, at 

vinduerne på første sal, blive oplukkelige som de er nu dvs. med kip. 

 

9. KH spurgte ind til farven på døren. Hvis beboerne stemmer om en anden farve 

på dørene, hvad skal der så ske med de allerede røde døre? Der er blevet snakket 

om, at skure og døre ikke som udgangspunkt bliver malet som en del af 

projektet, men at vi sætter penge af i langtidsbudgettet til dette farveskift, hvis 

der bliver stemt om det. 

 

KH spurgte ind til farveægtheden i de lette facader. JR svarede at farveægtheden 

i det materiale der vælges, har 15 års garanti fra leverandørens side. 

 

LB spurgte ind til reetablering af f.eks. fliser i køkkenet under vinduet. KH 

spurgte ind til reetablering af tapet/væv. Det er der ikke taget stilling til endnu, 

om det bliver standardtapet, eller om det bliver det samme, som beboeren har 

allerede.  

 

BE spurgte ind til nedtagning af træterrasser og markiser. Der kommer et oplæg 

fra entreprenøren vedr. nedtagning af dette. 

 

KH ønsker at vi bliver enige om, hvad det er beboerne skal stemme om: 

1. Farvevalg på lette facader. 

2. Det forslag der blev præsenteret i maj, skal fremlægges som forslag igen. 

3. Der skal fremsættes forslag om, at skurene skal males i forbindelse med 

    projektet, med en evt. minimal huslejestigning. 

4. Altaninddækningen 

5. Udendørs stikkontakt med minimal huslejestigning. 
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LB ytrer ønske om, at vi modtager referater fra byggeudvalgsmøder og 

projektmøder, i bedre tid, så vi får mulighed for at forberede os. I-binder vil 

blive oprettet hvor bestyrelsen vil få adgang, så vi får referaterne lige så snart de 

ligger derinde. 

 

PHS spurgte ind til den workshop som E&P vil invitere til. Som udgangspunkt 

er det byggeudvalget der inviteres. PHS ytrede ønske om, at bestyrelsen også 

inviteres med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svend Aage Larsen Birgit Elouni Lis Munkehøj 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

 

 

  

Pia Haag Søderberg Leif Bendtsen Ingrid Hansen  

Sekretær Medlem Medlem 

 

 

 

 

  

Bent Hedegaard Ole Petersen  

Medlem Inspektør  
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Tillæg til referat af bestyrelsesmøde nr. 247 den 14. december 2016. 

 

Formøde med arkitekt Søren Hausted fra firmaet Arktima, onsdag den 14. december 2016. 

Det er normalt, at der bliver lavet fokusgrupper, hvor flere repræsentanter af beboerne er 

deltagende. Dette er ikke tilfældet for Tjur-Tejstgårdens renoveringsprojekt. 

 

Farvevalg: 
De farver vi har i dag, er meget 70´er agtige.  

Arkitekten har til byggemøde fået et vide, at vi ønskede at bibeholde den røde farve på 

vinduerne, skure og fordør. Dette blev dementeret fra flere medlemmer af bestyrelsen. 

Arkitekten fremviste 3 ændringsforslag til farvevalg, som vi kan tage med til beboerne. 

1. Forsiden bliver i mørk grå, med rød dør og røde skure. Bagsiden er lavet i lysere grå 

på pladerne, med betongrå altanvinger og glasfront på altanen. Alternativt kan man 

lave samme mørke farve på bagsiden, som på forsiden. Vinduesrammerne bliver i 

naturanodiseret aluminium på vinduerne og terrassedørene i stållook (lakerede 

aluminiumsrammer). 

2. I næste forslag var farven på skurene ændret til samme farve som gipspladerne på 

fronten. Døren er stadig rød. Havesiden er foreslået som i forslag 1. 

3. I sidste forslag var farven på skurene en anelse mørkere grå, end pladerne foran. 

Havesiden er forslået som i forslag 1.  

 

Der blev endnu en gang nævnt, at vi ønsker at der bliver lavet nogle prøvelejligheder med de 

forskellige forslag, så beboerne får mulighed for at se farverne i virkeligheden, inden de skal 

stemme om, hvilke farver vi skal have. 

De plader der bliver brugt til facaderne, vil være Intracit, som er stort set vedligeholdelsesfrit. 

Udseendet på vinduerne blev diskuteret. Det forslag som er kommet fra arkitekten indeholder 

kun 1 oplukkeligt vindue i stuen.  Hvis der ønskes flere oplukkelige vinduer, vil 

vinduespartiet blive dyrere. Arkitekten foreslog, at man satte det oplukkelige vindue i det 

vindue der er længst til højre (hvis man står inde i stuen, og kigger ud mod haven). Vinduet 

ved siden af og terrassedøren beholder de nuværende størrelser. Vinduet længst mod venstre 

kunne enten bibeholdes i de nuværende størrelser, eller kunne laves til ét stort vindue. Det bør 

tages med i overvejelserne af dette vindue, hvordan fremtidig vedligehold skal kunne udføres. 

Det er ikke praktisk, hvis der skal lejes store maskiner, og beboerne skal gøre plads i deres 

haver til dette, hvis vinduet går i stykker. 

 

Isolering: 
Det ligger i udbudsmaterialet, at der vil blive sat ekstra isolering på ende facaderne, på 

facaderne på havesiden, samt ved vinduerne på forsiden. Der vil ikke blive efterisoleret på 

murstensfacaderne på forsiden, på første sal. Dette skal tages op med entreprenøren, da der i 

bestyrelsen var en opfattelse af, at disse også ville blive isoleret. Bestyrelsen er meget 

forundret over, at disse vægge ikke er taget med i efterisoleringsprojektet, da disse vægge er 

meget kolde indenfor. 

Der vil blive skiftet lodrette rør i boligerne, og vandrette rør på lofterne, samt efterisoleret rør 

på lofterne. 

 

Principper for værn på altanen: 
 

Forslag 1: Baluster stålværn på altanen og på svalegangen ved de 2 værelses. 

Forslag 2: Baluster- og strækmetalsværn i 1-2-3 – asymmetri med blanding af strækmetal 

og resten med baluster (1 fag baluster – 2 fag strækmetal – 3 fag baluster). 

Forslag 3: Baluster- og strækmetalsværn i 1-4-1 – asymmetri med blanding af strækmetal 

og resten med baluster (1 fag baluster – 4 fag strækmetal – 1 fag baluster). 
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Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper med baluster/strækmetal løsningen i forhold til 

matteret glas. Arkitekten fortalte at vedligehold af de matterede glas kan blive dyrt. 

Ulempen ved glassene er, at det er 2 lag glas, som er klistret sammen, med en mattering 

imellem. Med tiden vil der kunne trænge vand ind i samlingen mellem de 2 glasplader, så 

de vil komme til at se grimme ud. 

Bestyrelsen er enig om, at løsningen med baluster og strækmetal i galvaniseret stål vil være 

den bedste løsning, da det er tort set vedligeholdelsesfrit og det giver et lettere udseende. 
Der afholdes byggeudvalgsmøde med arkitekt, entreprenør og byggeudvalget den 12. januar. 

 

Reference bebyggelse: Gårdhavehusene i Albertslund. Kastanjens kvarter – Farveskiftende 

plader. 

 


