Vi ser også på ændringen af fremtidige indtægter og
udgifter som følge af projektet. Herefter er
byggeprojektet klar til indstilling og vedtagelse på et
generalforsamlingsmøde.

2. PROJEKTERINGSFASEN

SKAL JERES EJENDOM RENOVERES?
Fire faser i et byggeforløb
Herunder kan du læse om, hvordan et typisk
byggeforløb ser ud i en bygningsrenovering, når
du samarbejder med en rådgiver.
Et byggeprojekt kan synes uoverskueligt. Bang &
Beenfeldt hjælper dig i hele forløbet og giver dig
overblikket – fra start til slut.

Vi udarbejder den endelige projektbeskrivelse.
Projektbeskrivelsen inkluderer omfang, udformning,
tidsplan og kvalitetsniveau.
Når der foreligger en byggetilladelse, udarbejdes et
udbud, som beskriver byggesagen i detaljer. Herefter
tilbydes opgaven til én eller flere entreprenører, der
fremsender et tilbud på opgaven.
Efter valg af entreprenør indgår bygherre en
entreprisekontrakt om arbejdet indeholdende alle
detaljer om byggeriet.

3. UDFØRELSESFASEN
1. OPSTARTSFASEN
Første fase begynder efter en generalforsamling.
Ved et opstartsmøde gennemgår foreningen deres
ønsker og krav til projektet med den tekniske
rådgiver. Det videre forløb aftales.
Vi varetager hele projektstyringen, herunder
registrering af bygningens eksisterende forhold og
beskrivelse af byggeprojektet.
Vi udarbejder en finansieringsplan og giver
økonomisk rådgivning, så foreningen ikke får
ubehagelige overraskelser.

Fire faser i byggeriet

Den tekniske rådgiver og entreprenører udarbejder et
udkast til entreprisekontrakten, der skal gennemgås af
foreningen og byggesagsadministrator.
Indholdet af en entreprisekontrakt inkluderer de
overordnede retningslinjer for opgaven,
betalingsfrister, sanktioner og forhold vedr. specifikke
foreningsforhold.
Foreningen og byggesagsadministrator tegner de
nødvendige forsikringer, samt godkender den endelige
finansiering af byggesagen.

Herefter går byggearbejdet i gang. Der afholdes
løbende byggemøder, så alle parter er informeret om
forløbets fremdrift. Opstår der uforudsete udgifter i
forløbet, skal disse godkendes af foreningen.
Hvis foreningen ønsker det, byder 3-5 firmaer ind på
opgaven i en såkaldt licitationsrunde. Den tekniske
rådgiver og foreningen vælger entreprenører i
fællesskab.

4. OPFØLGNING

Referencer inden for renoveringsprojekter

Foreninger

Når arbejdet er afsluttet afholdes en såkaldt
afleveringsforretning, hvor kvaliteten af
byggeriet kontrolleres.
Byggesagsadministrator tager sig af ændringer af
forsikringsforhold og er der søgt om
byggetilladelse, sørger den tekniske rådgiver for
at indhente ibrugtagningstilladelse.
Eventuelle fejl og mangler udbedres af
entreprenøren, hvorefter du som bygherre
formelt modtager arbejdet.

Totalrådgivning ifm. vinduesudskiftning og etablering af
franske altaner

Vil du høre mere om
dine muligheder?
Kontakt os på:
Tlf. 32 57 82 50
eller
info@bangbeen.dk

45 års erfaring med renovering

Tagudskiftning, facaderenovering og inddragelse af
loftsrum til beboelse i etageejendom

Bang & Beenfeldt har arbejdet med renovering
og ombygning i 45 år og har derfor et indgående
kendskab til byggelovgivning, byggeskik,
byggematerialer, de nye skrappere isoleringskrav
og de statiske udfordringer m.v.

Kom godt igennem renoveringen
Som byggeteknisk rådgiver får vi ofte spørgsmål om,
hvordan et byggeforløb kan se ud.
Denne folder giver dig et overblik over de forskellige
faser i et renoveringsforløb

Dette vil alt sammen komme dig til gode, hvis du
vælger os som rådgiver til dit renoveringsprojekt.

Facaderenovering af Ryesgade Kollegie herunder
vinduesudskiftning, renovering af badeværelser mv.

