
Bygningsgennemgang 
48-48 Kollegiegården

Mødedato og -tid Tirsdag den 26. februar 2008 kl. 9.00

Sted Kollegiet

Deltagere Fra kollegiet: Rune Lassen & Katrine Rudelaub
Inspektør Martin M Sørensen
Fra administrationen: Henrik Juul Nielsen 

Referent Henrik Juul Nielsen

Følgende ændringer er aftalt i 10 års planen:

PPV:

31.01 Service af vinduer. Det afsatte beløb på kr. 25.000 hæves til kr. 
50.000 årligt fra og med 08/09. Der er et stigende behov for 
servicering af vinduer og det afsatte beløb rækker ikke.

43.02 Renovering af terrazzo i indgangspartier. Der skal yderligere 
afsættes kr. 30.000 i 08/09 til Terrazzoen i alle indgangspartier.

51.01 Skaktrensning. Der skal årligt afsættes kr. 15.000 til rensning af 
affaldsskakte. Aktiviteten lægges ind fra og med 08/09. Der er et 
behov at skaktene løbende renholdes.

57.01 Ventilation, serviceabonnement. Det afsatte beløb hæves fra kr. 
10.000 til kr. 15.000 kr. årligt. Ændringen skyldes stigende priser.

61.01 Lovpligtige eftersyn af el og brandanlæg. Aktiviteten udgår, da 
den ikke længere er aktuel.

66.01 Faldprøver elevatorer. Aktiviteten skal fortsætte i 14/15 og med et 
interval på 2 år. Det afsatte beløb skal være på kr. 20.000.

PPF:

79.01 Ovne til køkkener. Det afsatte beløb hæves fra kr. 10.000 til kr. 
15.000. Ændringen træder i kraft fra og med 08/09 og skyldes et 
øget behov for udskiftning.
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79.07 Køleskabe. I teksten skal indføres..og frysere. Samtidigt hæves 
det afsatte beløb fra kr. 15.000 til kr. 20.000. Ændringen træder i 
kraft fra og med 08/09 og skyldes et øget behov for udskiftning

Følgende nye aktiviteter er aftalt i 10 års planen:

XX.XX Fugning af facade mod Eddagården. Der afsættes kr. 250.000 til 
omfugning af fuger i facaden. Der er et stort behov for at få udført 
arbejdet, da der er problemer med fugt i værelserne. 

XX.XX Renovering af udearealer i børnehaven. Der afsættes kr. 250.000 
til diverse opretningsopgaver i børnehaven. Det drejer sig primært 
om flisebelægningen og diverse pudsreparationer på facaden. 


