
Andelsboligforeningen Bakkedraget, kontor adr: Dalsvinget 79B, 8600 Silkeborg 

Vedligeholdelsesplan for Dalsvinget 1-159 (ulige numre).

Vedligeholdelsesplanen indeholder en vurdering af, hvad der forventes gennemført for at opretholde en tilfredsstillende

bygningsstandard. Hovedparten af de arbejder, der forventes gennemført, finansieres over det årlige budget for vedlige-

holdelse af bygninger og arealer. Rækkefølgen og omfanget af de årlige arbejder kan derfor ændres af budgetmæssige

årsager. Rækkefølgen kan som følge af bestyrelsens beslutninger også ændres, hvis det skønnes hensigtsmæssigt

af håndværksmæssige årsager.

Større vedligeholdelsesarbejder kan finansieres via kontoen for større vedligeholdelsesarbejder, som  fremgår af for-

eningens årsrapport. Der er i øjeblikket (pr. 31.12.2020) hensat ca. 3,7 millioner kr. til større vedligeholdelsesarbejder.

Emne Status Aktivitet

Tage Alle tage på boliger og vaskeri er udskiftet 2013 Forventet levetid ca. 20 år

Tage på cykelskure er udskiftet 2016-2017

Tag på kontor er udskiftet 2020

Tagrender Ca halvdelen er zinktagrender af nyere dato, Tagrender vil blive gennemgået i.f.m. facade-

som forventes at have en lang levetid. renovering beskrevet under ydervægge.

Resten er jerntagrender, der ved besigtigelse

i forbindelse med renovering af tage skønnedes

at kunne holde i adskillige år.

Ydervægge Størstedelen af facaden er dækket af stenplader, Et godkendt facaderenoveringsprojekt

der er vedligeholdelsesfri i en lang årrække er blevet udskudt fra 2019 til 2021.

Facaderne består desuden af pudsede flader, Prejektet består af maling af alle pudsede

som løbende er blevet vedligeholdt. flader, udhæng, sternbrædder mv., samt

udskiftning af fuger efter behov.

Carporte mv. Hovedparten gives en oliebehandling. Nogle af Der gives gruppevis behandling

fladerne - mest de ældste carporte - får en ca. hvert andet år.

dækkende maling.

Varmevekslere Ca. 40 varmevekslere er udskiftet i 2014, Der er 5 års garanti på veklserne.

i boliger de resterende 40 er udskiftet i 2018 Forventes at holde i mange år.

Varmevekslere Der er to varmevekslere i varmekælderen. Hele vort varmeanlæg er renoveret

i varmekælder Begge varmevekslere er renoveret henholdsvis i perioden 2019-2020.

i 2012-2013 samt 2016-2017. Bliver konstant overvoget af Danfoss.

Er desuden blevet renset i 2020.

Flisearealer Inden for de seneste år er fliserne langs Renovering efter skønnet behov forventes

fodboldbanen, fortov ned mod udkørsel igangsat i 2021 og de følgende år.

til Dalsvinget og flser ud for blok G renoveret.

Kloakledninger I årene 2009-11 blev samtlige kloakledninger De renoverede ledninger kan holde i mange 

fra boliger og ud til hovedledningen efterset år fremefter. De øvrige vil på et tidspunt

med TV.Defekte kloakker blev renoveret skulle renoveres tilsvarende. I tilfælde af

med strømpning. brud, eller anden pludselig hændelse, er

det en forsikringssag. Ved almindeligt slid

er det foreningens ansvar.

Vej gennem arealet Der er løbende foretaget forsegling af revner i Ny gennemgang med efterfølgende

asfalten. forsegling efter skønnet behov.

Planen er gældende for 2021 og vedtaget af bestyrelsen. 


