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FAGLIGHED

Med høj faglighed og fokuseret indsats skaber vores konstruktionsrådgivning merværdi 
for byggeprojektet i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar og sikrer 
leverance af optimerede byggebare løsninger.
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Bedst til konstruktioner

Rådgivende Ingeniører A/S
Danmarks største specialiserede konstruktion-

Rådgivende Ingeniører A/S

Tagkonstruktionen - Hvad kan lade sig gøre og hvad skal I være 
opmærksomme på, når I overvejer at etablere tagterrasser eller 
tagboliger?

Altaner - Hvilke faldgruber står I overfor, og hvorfor er det altid godt 
med en ekstern rådgiver?

Vægge - Hvad skal I særligt være opmærksom på, når beboere ønsker at 
fjerne vægge i ejendommen?

Etageadskillelser - Hvilke regler gælder der, når en beboer ønsker 
at ændre på etageadskillelsen konstruktioner ved fx støbning til 
badeværelse eller etablering af trappe?

Hvordan håndterer I skader i ejendommens konstruktioner, såsom fx 
råd i tagkonstruktionen, vandskader i gulvbjælker, sætningsrevner i 
vægge og skader i ejendommens fundament? 

Hvornår kræver myndigheder dokumentation, og hvad skal I egentlig 
søge godkendelse til?

Til gå-hjem-mødet vil AB Clausen sørge for lidt forfriskninger med 
drikkevarer samt lidt mad og kage.

I tilmelder jer ved at kontakte Jesper Pedersen pr. mail på 
js@abclausen.dk.
Der er tilmeldingsfrist mandag d. 08.08.2016

Vi ser frem til at ruste jer bedre til jeres fremtidige renoveringer!

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S

DATO: 

STED:              

Allan Kure: Foredragsholder 
Konstruktionsingeniør med 
tømrerbaggrund
Leveranceansvarlig og konstruktions-
ingeniør i AB Clausen for boligforeninger

        15.09.2016, kl. 17.00 - 19.00

 AB Clausen A/S
        Valhøjs Allé 126

2610 Rødovre

GÅ-HJEM-MØDE FOR FORENINGSBESTYRELSER
- Lær mere om jeres ejendoms bærende konstruktioner, og hvorledes disse fremtidssikres!

AB Clausen inviterer hermed til et gratis gå-hjem-møde for bestyrelsesmedlemmer i boligforeninger, som vil opnå en 
større viden omkring deres ejendom og regler indenfor renovering af de bærende konstruktioner.
Vi er Danmarks største konstruktionsspecialiserede rådgivende ingeniørfirma og vi har projekteret flere tusinde  
renoveringssager. Denne viden vil vi gerne dele med dette arrangement, som i høj grad vil booste jeres viden 
omkring regler og muligheder ved renoveringer og skader i jeres ejendom.

Emner som vil blive berørt på gå-hjem-mødet:




