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Badeværelsesgulve 
Foreningen har afsluttet registreringen af badeværelsesgulve og bestyrelsen har på baggrund af 
byggeteknisk rådgivning besluttet, at en lang række badeværelser skal fornyes. I de fleste tilfælde 
skyldes det, at de 81 år gamle terazzogulve er revnet og dermed utætte. Alle medlemmer, som har 
et badeværelse foreningen vil kræve fornyet, har fået besked i maj måned. Disse medlemmer har 
desuden haft mulighed for at deltage i et informationsmøde medio juni. Hvis du ikke allerede har 
modtaget et brev eller en mail fra os og WA, så vil foreningen IKKE kræve dit badeværelse fornyet.  
 
Fornyelse af badeværelser skal udføres for at sikre ejendommen mod vandskader og nedbrudte 
etageadskillelser som følge af vandgennemtrængning fra badeværelset. Fornyelsen falder under 
medlemmernes egen vedligeholdelsespligt, og det er således ikke foreningen samlet, som vil have 
udgifter til renovering. 
 
I runde tal er ca. ⅕ af alle badeværelser i Nordrevænge i så dårlig stand, at de skal renoveres, ⅗ er 
også i dårlig stand og bør renoveres mens ca. ⅕ er i OK stand.  
 
Efter sommerferien vil der komme yderligere information - både til de medlemmer som skal have 
fornyet badeværelser og til alle andre. Vi beklager den lange tid der er gået mellem registrering og 
information - dette skyldes, at vi har koncentreret os om de medlemmer, som skal have renoveret 
badeværelser og for hvem det kan have store konsekvenser.  
 
Sommerferie 
Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned og der vil derfor være længere svartider ved 
henvendelser. Vores administrator, WA, kan man altid få fat på. Se også nedenfor ang. 
ejendomsservice og døgnvagt i tilfælde af akutte situationer. 
 
Ny ejendomsservice 
Foreningen har pr. 1. august ansat et nyt ejendomsservicefirma. 2G: https://2gerhverv.dk. Dette 
firma skal varetage alle opgaver vedrørende vores ejendom: Gårdmandsarbejde, 
ejendomsfunktionær, vicevært, trappevask, varmemesterarbejde, døgnvagt m.m.  
Bestyrelsen har lagt mange kræfter i at finde det helt rette firma, og vi har især lagt vægt på, at få 
stor kvalitet i opgaveløsningen. Vi håber I vil tage godt imod de nye folk. 
 
Allerede nu vil 2G varetage opgaver med døgnvagt. Det er derfor dem du skal kontakte, hvis der er 
akutte situationer, der kræver en hurtig indsats. Der er information på opslagstavlen i din opgang.  
 
Efter sommerferien vil der komme mere information.  
 
Arrangementer 
Foreningen har afsat penge til fælles arrangementer. Så har du/I lyst til at holde en høstfest, 
loppemarked, hyggeligt samvær el. lign. for hele foreningen, så henvend jer til bestyrelsen. Vi vil 
gerne bevilge penge til mad, drikke, underholdning eller hvad der måtte være brug for. 

https://2gerhverv.dk/


 
Efterisolering af skunke, depotrum og kviste 
Nordrevænge har med afslutning medio juni fået efterisoleret 34 skunke og kviste på 3. salen. 
Arbejdet blev udført for at forhindre frostsprængning af vandrør, men vil samtidig forbedre 
indeklima i de øverste lejligheder samt ejendommens generelle isoleringsstand. Desuden er en 
række ulovlige el- og VVS-forhold lovliggjort. Kaosvagten har været entreprenør og Promana har 
været bygherrerådgiver. Entreprisen er afleveret uden fejl og mangler, inden for tidsplanen og lidt 
under budgettet. Prisen var ca. 590.000,- plus moms og rådgivning. Bestyrelsen vil gerne takke 
alle involverede for godt samarbejde. 
 
Gården 
Alle havemøbler, griller osv. i gården er til alles fri afbenyttelse. Husk at rydde op, sætte møbler på 
plads og rengøre bordene, når I er færdige med at bruge dem.  
Hvis der er tørt, så pas ekstra på, når I griller. Hav fx en spand vand stående og brug kun grill på 
faste underlag.  
 
God sommer til alle! 
 
Bestyrelsen, Nordrevænge E/F 
Ved spørgsmål til nyhedsbrevet - kontakt bestyrelsen på nordrevaenge@gmail.com 
 
 


