
Mangler  som 
skal udbedres 
inden 30. april 
2020

Udearealer
x

Meget højt ukrudt i samtlige bede , mangler stauder (bunddække). 
Fonden færdiggør bedene inden 30. april og sørger løbende for driften x

Generelle mangler vedr. udendørsarealer x
Manglende liste med satte planter x
Stor jordbunke ved varmecentralen og området omkring
Fonden laver terrænbearbejdning så bakken tilpasses det omgivende 
terræn og fremstå med et tæt og jævnt græstæppe samt som et brugbart 
område med mulighed for færdsel.  

x

Fonden leverer grill-og bålplads i stål med justerbar rist, Ø66x18 cm, 
tyveri- og vandalsikkret. Type: Grill/bålplads med justerbar rist i henhold 
til hovedprojekt.

x

Gang 07.01.08 x
Elektronisk Dør i gangareal der åbner i hak.  Borger med rollator kan ikke 
komme igennem døren – trykknappen sidder forkert. Fonden flytter 
kontrakten i henhold til DS standard

x

Ejerlejlighed 2 - Holbæk Sportsby x
Multisal x
Mærkat på brandventilationsskab x
Produktionskøkken x
Lås mangler på  dør - er bestilt x
Hul i dør i toppen ved pumpe i køkkenomklædning x
Svømmehal og omklædningsrum x
Rude i venstre hjørne(ud mod stadion) i rum 04.02.02 er revnet - 1272

x

Drift x
Fonden skal levere korrekte målerdata til aflæsning og afregning af 
forbrug i henhold til OPP-kontraktens vilkår. Driften skal undervises i 
korrekt måleraflæsning og opgørelse. I det omfang der mangler målere 
installeres disse inden 30. april, herunder nødvendig færdiggørelse af 
elinstallationer på målere.

x

Strøm til kunstgræs skoringstavle udføres af Fonden og kommunen 
betaler 50 % af omkostningen på maksimalt 35.000 (dvs. HBK andel 
maksimalt 17.500 kr. ex moms). 

x

Ruko x
Fonden sikrer adgang for sundhedscenterets personale og 
rengøringspersonale fra dør fra gang 1 sal til sundhedscenter, så døren 
kan åbnes fra begge sider. Omkostningen på maksimalt 12.000 kr. deles 
med 50 % (dvs. hbk andel maksimalt 6.000 kr. ex moms)

x

Skydedøre er ikke koblet til alarm så man kan ikke se om de er lukket når 
man skal låse. x

Alarm mangler lyd giver. x

Alarm er ikke aktiv og der er derfor ikke nogen overførelse. Udbedres + 
undervisning af driften i alarmer generelt x

VVS x
Samtlige bruse paneler gennemgås for temp og utætheder + drift 
undervisning for løbende justering ved behov. x

Ventilation x
Alle ventilationsanlæg gennemgås med driftspersonalet og Fondens 
leverandør i forhold til dels korrekt indstilling og opkobling til CTS og dels 
at driftspersonalet er undervist i at kunne håndtere 
ventilationsanlæggene/CTS. Hvis der konstateres mangler ved 
ventilationsanlæggene, som ikke blot kan håndteres ved undervisning af 
driften, skal Fonden sørge for udbedring inden 30. april 2020.  Hbk skal 
indkaldes til gennemgangen med henblik på at kunne føre tilsyn. 

x

El tris mangler på kondens afløb på anlæg på taget. x

Anlæggene der betjener svømmehallerne (4 anlæg) løber i kabelbakke. 
Fonden udbedrer så der sikres korrekt afløb af vand. x

Diverse x
Linolieoms gulv i VIP 1 ligger og bølger. x
Wayfinding mangler skilte over lokaler og udedørs faciliteter x
Etablering af ny affaldsgård i henhold til aftale. x

utæthed ved polycarbonat i multihal - det regner ind. Fonden er ved at 
udbedre.

x

Ovenlysvinduerne lukker ikke tæt - udbedres inden 30. april. Der mangler 
dokumentation for at servicevejledning og garanti er oplyst til I TWO FM x

5 kontor arbejdspladser til foreningerne x


