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Genåbning af cykelkælder den 3. december 2020 
 
Kære beboer, 
 
Cykelkælderprojektet er nu afsluttet, og beboere i foreningen kan nu stille cykler og barnevogne 

retur i cykelkælderen. Dette betyder endvidere, at dispensation til opbevaring af barnevogne i 

opgangene ophører den 4. januar 2021 af hensyn til brandsikkerheden. Der kan i ekstraordinære 

tilfælde meddeles midlertidig dispensation af bestyrelsen (f.eks. til nybagte mødre med 

kejsersnit). 

 

Projektet var planlagt med aflevering den 30. november 2020, men grundet bl.a. tørretider kan 

cykelkælderen først genåbne den 3. december 2020. 

 

Renoveringen af kælderen har bl.a. indeholdt følgende opgaver: 

 

• Lovliggørelse af en række EL- og VVS installationer, 

• Fornyet kalkning af alle vægge, 

• Demontering af gammel loftkonstruktion og montering af isoleringsbatts af typen RocOrbit, 

som er fremstillet med en tæt filt i overfladen. Dette medfører en forøget isolering ift. 

lejlighederne over cykelkælderen, samt brandsikring i overensstemmelse med lovkrav. 

• Ny belysning der tænder automatisk i hele kælderen ved bevægelse, 

• Montering af flere ventilationsriste i kælderen for at sikre en bedre tværventilation, 

• Maling af døre, 

• Gennemgang af brandadskillende døre og dørpumper, 

• To kældervinduers fals er støbt til niveau over terræn. 

 

Malerbehandling af væggene i cykelkælderen viste sig at være problematisk, idet den anbefalede 

cementmaling ikke kunne hæfte på væggene grundet det høje niveau af opstigende fugt. Efter 

samråd med rådgiver og entreprenør blev det besluttet at kalke væggene igen. De mange 



reparationer på væggene i cykelkælderen er således ikke fuldt dækket af kalken efter de tre 

gennemførte behandlinger, idet kalken ikke må påføres i tykke lag da de herefter vil skalle af. For at 

opnå fuld dækning skal der ske genbehandling af murværket efter et år, når behandlingen er 

gennemhærdet. Dette vil ske i forbindelse med 1 års gennemgangen af projektet. 

 

To rum i cykelkælderen er reserveret til barnevogne (det hidtidige barnevognsrum og rummet til 

venstre herfor). Der vil blive opsat skiltning der markerer, at disse rum er forbeholdt barnevogne. 

 

Cykelkælderprojektet er gennemført inden for den budgetramme som bestyrelsen blev tildelt ved 

den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2019. Budgetrammen blev fastsat til 200.000 kr. 

ekskl. moms. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 


