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Nyhedsbrev nr. 147 
 
Nye hoveddøre 
Bestyrelsen blev på den ordinære generalforsamling i 2021 bemyndiget til at vælge det 
mest fordelagtige tilbud ud fra pris og kvalitet. Det er nu sket. Ordren er gået til Fyns 
Vinduescenter, der samarbejder med tømrerfirmaet Fabricius, begge på adressen 
Ryttermarken 12B i Svendborg. Fabrikatet er idealcombi, og fabrikken ligger i Hurup i Thy. 
 

Dørene er pladedøre uden riller. For at vi kan se, at vi har fået nye døre – men også fordi vi 
i bestyrelsen synes, at det ser godt ud - er der isat et smalt vindue i den øverste halvdel af 
vinduet med den lange side nedad og med 3 lag glas. 
 

Dørene er derudover udstyret med dørgreb, alu-sparkeplade med vandnæse nederst samt 
et såkaldt fiberbundstykke – et lavt dørtrin, velegnet til handikappede.   
 

Når dør og dørkarm er sat på plads, fuges såvel udvendig som indvendig. Hvis der er sket 
skade indvendig, der ikke kan klares ved fugningen – f.eks. på tapet – udbedres skaden af 
andelshaver.  
 

Det isættes nye låsecylindre i dørene. Se stemmeseddel til valg af løsning nedenfor.  
De nye Ruko-nøgler er mere sikre end de gamle. Det er også mere sikkert at låse døren 
indvendig end at låse ved hjælp af en vrider.  
Der findes på markedet mere avancerede Ruko-låse end dem, vi har valgt at sætte ind. 
Andelshavere, der ønsker en sådan lås, afholder selv udgiften.  
 

I næste uge (uge 6) kommer en tømrer på besøg for at opmåle hver enkelt døråbnings 
præcise højde og bredde, idet dørene fremstilles efter mål.  
Ved samme lejlighed ønskes fra hver enkelt andelshaver oplyst, hvilken løsning, der 
ønskes. Dette kan ske på talonen nederst på siden eller ved personlig henvendelse. 
 

Dørudskiftningen er planlagt af foregå i uge 14 (4. – 8. april 2022). 
 

Udtrådt af bestyrelsen 
Susanne Lyng Hansen har den 30. januar 2022 meddelt, at hun ikke mere er suppleant.  
 

BESTYRELSEN 
 
----------------klip------------------------------klip-------------------------klip------------------- 
 
Valg vedr. låsecylinder m.v.  
 
Krebsen nr. : 

Sæt 
  X 

Beskrivelse 

 Nye låsecylindre både ind- og udvendig med nye, flade Ruko-nøgler eller 
 

 Ny låsecylinder udvendig med nye, flade Ruko-nøgler og en vrider til at låse 
indvendig eller 

 Nye låsecylindre både ind- og udvendig og hvor de nye låsecylindre indstilles til de 
gamle, flade Ruko-nøgler eller 

 Ny låsecylinder udvendig og en vrider til at låse indvendig og  hvor den nye 
låsecylinder indstilles til de gamle, flade Ruko-nøgler. 

 
Lægges i postkassen i nr. 45 senest den mandag den 7. februar 2022 

 


