
1. november 2005

Entreprenørfirmaet
Claus E. Gregersen A/S
Box 10 Lyngbyvej 403
2820 Gentofte

2. Reklamation over konstaterede svigt/ skader i ejendommen A/B Absalonsgade 24
BvB sag nr. 1997-1014/2004-4

- Fremsendelse af rapport vedr. særligt tageftersyn på ejendommen
- Reklamation vedrørende forbehold, jf. brev af 22. august 2005.

Ejer: A/B Absalonsgade 24, 1658 København V
Matr. nr. 216 Udenbys Vester, København
Afleveringsdato: 30-10-2000

Rådgiver: Byens Tegnestue Aps.
V/ Ark. J. Harrild & N. Herskind
Forbindelsesvej 5
2100 København Ø

Hovedentreprenør: Claus E. Gregersen A/S
Box 10, Lyngbyvej 403
2820 Gentofte

Vedlagt kopi af BvB´s sammenfatning: Absalonsgade 24, København – inkl. afsnit om tag samt
”særligt tageftersyn på ejendommen Absalonsgade 24”.

BvB (Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse) har nu gennemført et særligt tageftersyn,
og rapporten supplerer den tidligere fremsendte rapport , dateret  BvB 20. april 2005 og fremsendt
fra undertegnede til entreprenør Claus E. Gregersen A/S og til rådgiver Byens Tegnestue Aps,
dateret 22. august 2005. I brevet reklameres for projekterings- og eller udførelsesfejl med forbehold
for BvB´s endelige rapport om tagkonstruktionen.

Med reklamation af 22. august 2005 suppleret med vedlagte materiale er 5 års eftersynet fuldt ud
gennemført. 5 års ansvarsperioden er hermed afbrudt.

På baggrund af eftersynsrapporterne indkaldes hermed til afholdelse af eftersynsmøde:

Torsdag den 10. november 2005 kl. 09.00
Mødet afholdes hos beboeren 5. sal th

Vi håber, at både entreprenør og rådgiver vil give møde og medvirke til at fastlægge ansvar samt
være behjælpelig med udbedring af svigt og skader. Yderligere tilstedeværende vil være
repræsentanter fra andelsboligforeningen samt undertegnede.



Fra eftersynsrapport af 25. oktober 2005 beskriver BvB vedr. tag følgende:

1.0 Tag. Ved eftersynet er taget registreret med svigt/ skade.

- Eftersynsfirmaet har registreret et antal svigt/ skader på tagkonstruktionerne som betyder at
BvB har valgt at få foretaget et efterfølgende særligt eftersyn med henblik på at få afklaret i
hvilket omfang de registrerede svigt/ skader har en indvirkning på tagkonstruktionernes levetid.

Der henvises til BvB´s sammenfatning hvor de enkelte bygningsdeles tilstand og ønske om
udbedring er beskrevet.

De bedes venligst meddele undertegnede enten pr. mail: janstorgaard@mail.dk eller pr. telefon: 51
33 10 02 om hvor mange personer der deltager i eftersynsmødet den 10. november 2005.

På vegne af
A/B Absalonsgade 24

Jan Storgaard
Julius Thomsens Gade 24.II th
1632 København V

Brevet er enslydende fremsendt til Byens Tegnestue & Entreprenørfirmaet Claus E. Gregersen.

Kopi af brev til administrator: West Administration & 1. bygningsinspektorat & A/B Absalonsgade
(eftersynsrapport og bilag er ikke fremsendt i kopi).
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