
Afd. 40, Mallinggårdsvej 73-111 Udskrevet den 22-05-2019

Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2019 Årets Overskud

Årets startsaldo 1.239.157 1.292.157 1.266.257 1.451.357 1.581.457 1.806.557 1.191.657 1.333.757 1.192.357 977.457 1.167.557 1.372.657 746.857 986.957 982.057 1.172.157 720.257 920.357 911.957

Årets udgifter 178.000 335.900 124.900 179.900 84.900 924.900 167.900 451.400 524.900 119.900 104.900 935.800 69.900 314.900 119.900 761.900 109.900 318.400 106.900

Årets henlæggelser 231.000             310.000       310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000       310.000        310.000       310.000       310.000      310.000       

Årets slutsaldo 1.292.157 1.266.257 1.451.357 1.581.457 1.806.557 1.191.657 1.333.757 1.192.357 977.457 1.167.557 1.372.657 746.857 986.957 982.057 1.172.157 720.257 920.357 911.957 1.115.057

Udskiftning af belægning ved stier (ca. 914 m2), terrasse (ca. 200 m2). Belægningerne består af modulsten (10x30x7,5), fliser (30x30x6, 

60x60x6) og pigsten. Ligger generelt fint. Der er dog flere steder - 

især ved brønde og store trærødder - hvor stenene bør lægges om 

inden for et par år. Småreparationer udføres under konto 115.

4)

1991 30 7 360.000 200.000

Udskiftning af asfalt på stamvej inde i afdelingen (ca. 646 m2). Asfalt er i ok stand. Der er foretaget lapninger af revner i 2013. 

Slidlag skiftes ud og brøndkraver og -dæksler hæves. 

Småreparationer udføres under konto 115. 

4)
1991 20 1 100.000

Udskiftning af belægning ved fælleshus. (ca. 444 m2) Belægningerne består af modulsten (10x30x7,5) og fliser (60x60x6). 

Ligger generelt fint. Der er dog et par steder - især ved brønde - hvor 

stenene bør lægges om inden for et par år.

4)
1991 30 7 220.000

Omlægning af p-pladser og opbygning af ny handicap p-plads.

Afløb (kloak og regnvand)

Tømning af sandfang, rensning og spuling af afløbssystem i terræn, 

både kloak under bygning og regnvandssystemet.

Funktion ok. Det vides ikke hvornår, det sidst er gjort.Tømning og 

spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning. 
4)

- - - 10.000 10.000 10.000

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn. Tv-inspektion nødvendig til at fastlægge tilstand, tidspunkt og evt. 

omfang af renovering. Tv-inspektion anbefales ca. hvert 15. år.
4)

- - 8 30.000

Udskiftning af afløbsledninger (ca. 266 lbm) og brønde (ca. 25 stk.) mv. i 

terræn og evt. etablering af omfangsdræn. Reetablering af belægning 

og terræn. 

Pt. ikke nogen problemer. Omfang klarlægges ved TV-inspektion. 

Afløbsledninger består af PVC fra opførelsen. Der er foretaget regn- 

og spildevandsseparering jf. Spildevandsplan 2013-16.

4)
1991 40 13 315.000

Brugsvand

Udskiftning af vandledningsnet (ca. 204 lbm). Reetablering af belægning 

og terræn. 

Pt. er der ikke de store problemer med brugsvandsinstallationerne 

(PVC) i terræn. Bør skiftes samtidig med affløbsanlæg. Undersøgelse 

af tilstand i 2025 med henblik på dato for udskiftning. 
4)

1991 40 13 30.000 57.000

Varme

Udskiftning af fjernvarmeledninger. (ca. 204 lbm) Ok stand, ingen driftsforstyrelser. Husk: FV-værket har udgift indtil stik 

i teknikskab. Evt. udgift reetablering af terræn.
4)

1991 40 13 50.000

El

Udskiftning af parklamper (type SEL, 12 stk.) Lamper er i ok stand og der er ikke nogen driftsforstyrelser. Nogle 

ejes af ØstjyskEnergi eller Energi Midt (stamvej uden for afd.), de 

resterende ejer afdelingen.

4)
1991 30 7 100.000

Udskiftning af ca. 20 stk. udendørs lamper ved hoveddøre, reposer, 

affaldsøer, etc.

Lamperne (Skotlamper) er i ok stand. Beløb afsat forbruges via konto 

115.
4)

1991 20 5 25.000

Udskiftning af 20 stk. postkasser. Postkasserne (gl. glasfiberpostkasser) er fra 1990 og i nogenlunde 

stand. Der er foretaget delvis udskiftning. Ved udskiftning bruges 

Mefa (hvid). Beløb afsat forbruges via konto 115.
4)

1991 10 5 10.000 10.000

Udskiftning af hegn ved kompost-/storskraldplads og fælleshus, samt 

udskiftning af storskraldbygning og garage.

Er fra 1990'erne og i ok stand, trænger dog til maling/reparationer, 

især hegn. Reparationer udføres under konto 115. 4)
1990'erne 30 3 40.000

Maling af træbeklædning på hegn ved kompost-/storskraldplads og 

fælleshus, samt garage og storskraldbygning.

Trænger til maling/algebehandling. Gøres samtidig med maling af 

skure/depotrum. 
3)

- 8 - 10.000 10.000 10.000

Udskiftning af skure/depotrum/affaldsskur og hegn ved fælles terrasse. 

(6 stk.)

Skure/depotrum er fra byggeriets start (renoveret i 2008) og i fin 

stand. Består af hardyplank, reglar, eternittag, etc.. Reparationer 

udføres under konto 115.

4)

1991 

2008

30 21

Maling af træværk på skure - især døre - samt hegn ved fælles terrasse. Malingen er begyndt at revne flere steder, især på dørene. Det 

skønnes, at der sidst er blevet malet omkring 2008. Der bør males om 

et par år. 

3)
2008 8 - 35.000 35.000

Afsat beløb til beplantning. Bøgehække fra byggeriets start. Hækkene er fin stand, ligesom 

afdelingens øvrige beplantning. Afsat beløb forbruges via konto 115 4)
- - - 10.000 10.000

116.21

funda-

ment

Reparation af sokkel og murværk. Småreparation af fuger, afskallede sokler, eternitsokler, mm. 

Reparationer udføres løbende. Afsat beløb forbruges via konto 115. 4)
1991 100+ - 5.000 5.000 5.000

Omfugning af murværk. (ca. 900 m2) Fugerne er fra 1991 og ser fine ud. Bør først omfuges om ca. 26 år. 

Omfugningen gælder alle facader. Husk stilladsleje.
4)

1991 100+ 23

Udskiftning af elastiske fuger omkring hoveddøre (20 stk.) og illmodbånd 

omkring terrasse-/franskedøre (20 stk.) og vinduespartier (126 stk.) i 

facader. 

De elastiske fuger omkring hoveddørene er i ok stand. Illmodbånd 

omkring terrasse-/franskedøre og vinduespartier er fra 1991 og det er 

begyndt at smuldre og forsvinde helt flere steder. Båndet bør skiftes 

inden for de næste par år. Evt. til elastisk fuge. Husk: 

vinduesudskiftning pga. råd i karm.

4)

2016 10 9 234.000 234.000

Udskiftning af elastiske fuger omkring elskab (20 stk.) i facader. Fugerne er fra byggeriets start. De er begyndt at løsne sig flere 

steder. Bør udskiftes indenfor de næste par år.
3)

1991 10 - 2.500 2.500

Udskiftning af karnap. (20 stk.) Karnapperne består af vinduer af mærket Ideal Combi type Nation IC 

(træ/PUR/alu).  De er blevet renoveret i forbindelse med V/D-projekt i 

2016 og de er i fin stand.

4)
2016 30 - 30.000

Omfugning af murværk på fælleshus. (ca.180 m2) Fugerne er fra 1991 og ser fine ud. Bør først omfuges om ca. 26 år. 

Omfugningen gælder alle facader. Husk stilladsleje.
4)

1991 100+ 23

Udskiftning af elastiske fuger (fælleshus) omkring hoveddøre (3 stk.) og 

illmodbånd omkring terrasse-/franskedøre (3 stk.) og vinduespartier (25 

stk.) i facader. 

De elastiske fuger omkring hoveddørene er i ok stand. Illmodbånd 

omkring terrasse-/franskedøre og vinduespartier er fra 1991 og det er 

begyndt at smuldre og forsvinde helt flere steder. Båndet bør skiftes 

inden for de næste par år. Evt. til elastisk fuge. 

3)

1991 10 9 12.000 12.000

Udskiftning af eternittag ca. 1407 m2 (hvid eternit), hvilket ud over taget 

også dækker tagrender, stern/vindskeder, gangbro og efterisolering 

(200mm). Samt udskiftning af eternittag på affalds- og depotrum ca.150 

m2.Der skal medregnes stillads- / liftleje.

Taget er fra 1991 (hvid eternit uden asbest). Pladerne er porøse og 

de er begyndt at krakelere flere steder. Tagfunktionen er indtil videre 

ok, men eternitpladernes tilstand gør, at man bør fremrykke 

tagudskiftning en del år. Taghætter mørner i bund. Småreparationer 

udføres under konto 115.

3)

1991 40-60 2 2.900.000

Algebehandling af tagflader. Behandlingen udføres på alle tagflader, ca. 5 år efter nyt tag. 4) - 10 - 10.000 10.000

Udskiftning af eternittag (eternitskiffer) på fælleshus (ca. 400 m2). Funktionsmæssigt er eternittaget i ok stand. Der er lidt mos, alger på 

tagene. 
4)

1991 40-60 7 440.000
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Udskiftning af hoved- og terrassedøre (40 stk.) og vinduer (126 stk.). Døre og vinduer er af mærket Ideal Combi type Nation IC 

(træ/PUR/alu). De er fra 2016. Vinduer/terrassedøre er leveret i 

farverne: RAL 7040 udv. og 9010 indv.. Hoveddøre er leveret i 

farverne: Karm RAL 7040 udv. og 9010 indv.og dørplade RAL 3003 

udv. og 9010 indv.. Elementerne er helt nye og i fin stand.

4)

2016 40-50 -

Udskiftning af hoved- og terrassedøre (6 stk.) og vinduer (25 stk.) i FH. 

Husk at der skal medregnes stillads- og liftleje.

Hoveddøre er af mærket JE-TRÆ glat-malet og vinduer/terrassedøre 

er af mærket Ribo 200  (træ/alu). De er fra 1991. Elementerne er i ok 

stand. Ved udskiftning bør man vælge energibesparende elementer i 

træ/alu.

4)

2016 40-50 9 68.000

Afsat beløb til indvendige døre, gulve, inventar. 4) 1991 40-50 13 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900

køkken/bad 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Afsat beløb til komfur og emhætte. 4) 10 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Udskiftning af hårde hvidevarer (1 stk. opvasker + blødgøringsanlæg, 1 

stk. ovn, 1 stk. emhætte, 1 stk. kaffemaskine (industri) og 1 stk. 

køle/frys.

Opvaskemaskine er fra 2012 og af mærket Electrolux WT 30 – Green 

& Clean. Den er installeret med blødgøringsanlæg og selvdosering. 

De andre hvidevarer er af ældre dato. Vedligehold og afsatte beløb 

forbruges via konto 115.

4)

2012 10 5 60.000 60.000

Udskiftning af inventar. Inventar er af ældre dato, men i ok stand. Bør skiftes om ca. 6 år. 

Vedligehold udføres under konto 115.
4)

- 12 3 50.000 50.000

Udskiftning af linoleumsgulv. (ca.88 m2) Linoleum er fra byggeriets start. Er begyndt at se lidt slidt ud trods 

regelmæssig vedligehold. Ved udskiftning bør man vælge en farve, 

hvor man ikke ser skidt/vaskestriber så let.

4)
1991 10 3 44.000 44.000

Rensning/boning af linoleum og gulvklinker. Skal gøres en gang årligt - tidligt forår. Når salt/sjap er overstået. 

Sidst gjort i 2013.
4)

- - - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Maling af vægge, lofter, fodlister, etc.. (ca. 161 m2) Det vides ikke hvornår det sidst er gjort. Trænger dog snart til en 

opfriskning.
4)

- 10 1 25.000 25.000 25.000

Udskiftning af belysning i gildesal i fælleshus. Nye lamper og LED-bånd med dæmpning fra 2017. 4) 2017 10 - 3.000 47.000

Teleslynge 5.000

Udskiftning af faldstammer/afløb fra sanitet til brønd. Der er pt. ikke de store driftsproblemer. Afløb (PVC) stammer fra 

byggeriets opførsel.
4)

1991 30-50 13 133.900

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til kloak- og 

faldstammerenovering.

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste 

tidspunkt for udskiftning.
4)

- - 10 20.000

Udskiftning af vandlås i bad. (20 stk.) Der opleves et stadigt stigende problemer med vandindtrægen under 

klinker ved afløb. (manglende/krympende gummiring) Ca. 2 stk. er 

blevet skiftet. Skal tjekkes op ved flyttesyn/beboerhenvendelser.
4)

1991 30-50 - 50.000

Rensning af tagrender. Skal renses i 2015, ikke gjort de sidste 3 år. Husk: skal 

tømmes/efterses en gang årligt pga. følgeskader på 

underbeklædning, spær, sokkel, etc..

4)
- - 5 10.000 10.000 10.000 10.000

Komplet udskiftning af el (ledninger, stikkontakter, lampeudtag, etc.) El-komponenter fra byggeriets start. Vurderes i ok stand. Der er 

løbende foretaget vedligehold. Ingen problemer med reservedele. 

Omfang af og tidspunkt for udskiftning klarlægges via 

elsikkerhedstjek.

4)

1991 30-40 19 702.000

El-eftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. Er lovpligtig i 

forbindelse med handel, men anbefales pga. de ældre elinstallationer.

Eftersynet indeholder bla. kontrol af tavler, lavvoltsinstallationer, 

materiel bag lampeudtag, stikkontakter og afbrydere, kapacitet af 

elinstallationer, fejlstrømsafbrydere og beskyttelse mod indirekte og 

direkte berøring.

4)

- 10 - 5.000 5.000

Udskiftning af vandinstallationer. Forsyningsrør er fra 1991. Generelt er der ikke mange 

driftsforstyrelser. I nogle af lejemålene har der dog inden for de sidste 

par år været lidt problemer med vandinstallationerne på toilet/bad. 

Dette holdes under opsyn. Omfang af udskiftning bør undersøges 

nærmere. Udskiftning bør udføres samtidig med udskiftning af 

faldstammer/afløb.

4)

1991 30-50 13 260.000

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til udskiftning af 

brugsvandsinstallationer

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste 

tidspunkt for udskiftning.
4)

- - 10 15.000

Udskiftning af Redan-veksler. (20 stk.) Udskiftes løbende. Ca. 2/3 stk. mangler at blive udskiftet. 

Udskiftningsfrekvens variere. Beløb afsat forbruges via konto 115.
4)

1991 20 3 91.000

Installation af koldtvandsmåler (20 stk.). I dag aflæses der centralt fra en måler, hvorefter udgift udregnes efter 

fordelingsnøgle. Der bør installeres måler i hvert enkelt lejemål fx 

MultiCal 21 eller lignende med fjernaflæsningsmulighed.
4)

1991 16 0 20.000 50.000

Verifikation af egne målere (MultiCal 21). Lovpligtig tjek af ca. 3 stk. målere hvert 6. år. 4) - - -

Udskiftning koldt-/varmtvandsinstallationer på toilet/bad ifm. 

forsikringsskader.

Ved brud på vandinstallationer på toilet/bad bør gl. forsyningsrør 

udskiftes til pexrør. Udskiftning omfatter rør fra toilet til teknikskab. 4)
- - - 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør. Beløb afsat til 

totaludskiftning.

Funger ok. Stigrør og forsyningsledningers tilstand bør undersøges 

nærmere for klarlægning af omfang og tidspunkt for udskiftning. 4)
1991 30-50 22

Nærmere undersøgelse af projekt for renovering af varmeinstallation. Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for 

udskiftning.
4)

- - 19

Ekstren financiering -2.900.000        
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38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Total

1.115.057 1.025.157 464.257 -262.643 -22.543 -277.443 -32.343 157.757 397.857 399.457 649.557 839.657

399.900 870.900 1.036.900 69.900 564.900 64.900 119.900 69.900 308.400 59.900 119.900 64.900 12.585.400

310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      310.000      9.531.000    

1.025.157 464.257 -262.643 -22.543 -277.443 -32.343 157.757 397.857 399.457 649.557 839.657 1.084.757

560.000

100.000 200.000

220.000

10.000 40.000

30.000 60.000

315.000

87.000

50.000

100.000

25.000 50.000

10.000 30.000

40.000

10.000 40.000

135.000 135.000

35.000 35.000 140.000

10.000 30.000

5.000 5.000 25.000

585.000 585.000

234.000 702.000

2.500 7.500

410.000 440.000

117.000 117.000

12.000 36.000

2.900.000

10.000 30.000

440.000
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68.000

25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 777.000

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 360.000

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 558.000

60.000 180.000

50.000 150.000

44.000 132.000

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 108.000

25.000 25.000 125.000

50.000

5.000

133.900

20.000

50.000

10.000 10.000 60.000

702.000

5.000 15.000

260.000

15.000

140.000 231.000

70.000

250.000

806.000 806.000

80.000 80.000

-2.900.000


