
13. juni 2016 

Kort status på aktiviteter og opgaver i rammen af AB Ulfbuens Driftudvalg 

1. Arbejdsdage og lugeaftener 
Lugeaften den 11. maj og arbejdsdagen den 29. maj gik fint. Vi nåede det meste af det, der stod på 
henholdsvis Hanne og Jacks liste. 
Næste lugeaften er den 31. august og arbejdsdagen er planlagt i weekenden 1. – 2. oktober. 
 

2. Renovering og maling af altaner 
Malermester Victor Hørup (Albertslund) er blevet valgt til at udføre opgaven. Victor Hørup påbegynder 
arbejdet med altanerne i uge 32. Arbejdet forventes at vare ca.14 dage, hvis vejret tillader det. 
Det er aftalt, at Thomas Guld samtidig vil påmontere nye håndlister på alle de nymalede altaner i den 
samme periode.  
Det er ligeledes aftalt, at Victor renoverer og maler de øverste vinduer i fælleshuset samt trappen til 
Ulfbuen 15 inden sommerferien. 
Prisen for det samlede arbejde ligger på ca. 100.000 kr., hvilket vi havde budgetteret med i 
vedligeholdelsesplanen.  

3. Udskiftning af sydvest facade Ulfbuen 40 – 47 
Det er aftalt, at Thomas Guld går i gang med arbejdet den 1. september, så alle i Ulfbuen 47 – 40 kan 
nyde sommeren uden for meget byggerod i deres haver i sommerperioden. 
Prisen (100.000 kr.) for det samlede arbejde er noget dyrere end det budgetterede (50.000 kr.). Det 
skyldes, at vi desværre ikke havde medtaget alle omkostninger i det oprindelige budget. Vi har fået 
projektet vurderet af Michael Jensen (ekstern byggesagkyndig). Han vurderer, at det fortsat er et godt 
tilbud. 
Bestyrelsen har på det seneste møde (6. juni) godkendt budgetforhøjelsen og iværksættelse af projektet. 
 
Udskiftning af sydvest facader på de øvrige bygninger vil der blive taget stilling til, når vi justerer vores 
vedligeholdelsesplan i november 2016.  
 

4. Nye døre og vinduer 
Vi har fortsat et par mindre udestående. Leif(44) er på sagen og vi regner med, at Thomas Guld får styr 
på de sidste udestående inden sommerferien, så vi kan lukke de enkelte sager.  
 

På vegne af Driftudvalget 

Lars(15) 

 


