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FREDERIKSSUNDSVEJ 68 A-I OG PROVSTEVEJ 2 A-C
Tagbolig.nu købte ejerforeningens lofter og etablerede 15 nye tagboliger med egne tagterrasser.
Provenuet fra salg af loftet anvendte foreningen til renovering af tag, facade og opgange.
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EJENDOMMEN FØR
Ejerforeningen bestod af 141 ejerlejligheder.
Ejendommen havde brug for en gennemgribende renovering; taget var utæt, facaden
trængte til total istandsættelse og opgangene var slidte.
Loftet udgjorde ca. 1290 m2 og havde tidligere været brugt som pulterrum og tørreloft.
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1. Gratis vurdering af loft
2. Undersøgelse af ejendom og myndighedskrav
3. Uforpligtende tilbud fremsendes
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4. Udarbejdelse af aftale
5. Projekt vedtages af forening
6. Projektering påbegyndes

AFTALEGRUNDLAG
Første skridt var et gratis møde mellem Tagbolig.nu og ejendommens bestyrelse.
Her blev ønsket om renovering og salg af loftet drøftet.
Efterfølgende gennemgik Tagbolig.nu ejendommen for at fastslå loftets muligheder,
samt behovet for renovering på den eksisterende ejendom.
Efter gennemgangen udarbejdede Tagbolig.nu et købstilbud til ejerforeningen.

Efter nogle møder med bestyrelsen blev der udarbejdet en aftale, hvor vilkår og
omfang for projektet blev fastlagt og nedskrevet.
Aftalen blev godkendt af ejendommens beboere på en ekstraordinær
generalforsamling.
Projekteringen kunne herefter påbegyndes.
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PROJEKTERING
Først blev byggeansøgningen udarbejdet og indsendt til kommunen.
Da bygningen er bevaringsværdig stillede kommunen skærpede krav til ejendommens
fremtidige udseende. Tagbolig.nu løste de skærpede krav på fornem vis.

Efter modtagelse af byggetilladelsen blev projekteringen færdiggjort.
Tagbolig.nu udførte projekteringen, hvor tegninger og beskrivelser af projektet blev
udarbejdet.
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SALG AF LEJLIGHEDERNE
Efter afslutning af projekteringen blev lejlighederne sat til salg.
For at interesserede købere kunne danne sig et indtryk af lejlighederne, før de var
opført, udførte Tagbolig.nu såkaldt 3D visualisering.
Overstående 6 billeder er 3D visualiseringer.
Alle lejlighederne blev solgt i projektsalg.
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BYGGERIET
Byggeriet gik i gang.
Alle beboerne i ejendommen blev grundig orienteret inden opstart og beboerne på
ejendommens 4. etage modtog supplerende information.
Der var løbende orientering til ejendommens beboere under hele byggeperioden.

Tagbolig.nu afholdt løbende byggemøder med bestyrelsen og dennes byggerådgiver.
Ved byggemøderne blev der udarbejdet en staderegistrering, således at man sikrede
den forventede fremdrift i henhold til tidsplanen.
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EJENDOMMEN EFTER
Ejerforeningen består nu af 156 ejerlejligheder.
Ejendommen har fået nyt tag samt 15 nye unikke tagboliger.
Facaden er blevet afrenset og omfuget samt defekte mursten udskiftet.
12 opgange er blevet renoveret, hvilket omfattede maling af vægge, lofter og træværk,
samt lægning af ny linoleum på reposer og trappetrin.

Ejendommens klimaskærm er nu fremtidssikret og dermed er foreningens udgifter til
vedligeholdelse blevet reduceret.
Isoleringen af det nye tag har medført, at bygningens energimærke har forbedret sig
fra D til C.
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DE FÆRDIGE LEJLIGHEDER
Tagboligerne har en masse lækre detaljer.
Egen privat tagterrasse med glas foldedøre i hele terrassens bredde.
Loft til kip og anvendelige hemse.
Badeværelser med gulvvarme, vaskemaskine og tørretumbler.

Et imponerende lysindfald kombineret med lyse gulve og vægge samt tagterrasser
gør lejlighederne moderne og samtidig unikke.
Lejlighedernes indretninger er tidssvarende, med bl.a. store køkken/alrum.
Gulvene er i lyst egetræ.
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SKAL TAGBOLIG.NU ETABLERE BOLIGER PÅ JERES LOFT?
Vi køber lofter og forvandler dem til unikke tagboliger.
Ved at sælge loftet til Tagbolig.nu kan jeres foreningen fremskaffe midler til
renovering af jeres ejendom.
Vi varetager hele processen fra start til slut.

Hvis denne folder har vakt jeres interesse, er I velkomne til at kontakte os.
Vi tilbyder jer et gratis møde, hvor vi drøfter ønsker for jeres ejendom.
Kontakt os på info@tagbolig.nu eller 41 41 34 34
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Tagbolig.nu ApS
Kobbelvænget 72
2700 Brønshøj

info@tagbolig.nu
www.tagbolig.nu
+45 4141 3434

