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JERES EJENDOM 
Vores ansvar!

Få en rådgiver, der 
påtager sig ansvaret 
for jeres ejendoms 
byggeprojekter



Samarbejdet med Gaihede  
har været en god oplevelse.  
Vi havde ikke kunnet klare  
os uden dem.  “
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“ 
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Ejendommen fra 1906 har igennem de seneste seks år fået  
renoveret facader, udskiftet vinduer og tag og får renoveret deres 
faldstammer. Gaihede har sammen med bestyrelsen planlagt 
opgaverne – og derefter styret dem i mål. 

”Samarbejdet med Gaihede har været en god oplevelse. Vi havde 
ikke kunnet klare os uden dem. Jeg vil på det kraftigste anbefale 
at samarbejde med en rådgiver, hvis man sidder i en bestyrelse 
og skal i gang med en større renovering”, udtaler bestyrelses-
formand Boye Schnack.

Han råder andre ”almindelige” ejendomsejere og foreninger til 
at gøre det samme. 

”Vi er jo ikke professionelle, og renoveringer er komplekse, så 
det ville aldrig være gået godt uden en rådgiver.”

Boye Schnack er formand for andelsboligforeningen AB Falcken 
på Nørrebro i København. 



4 SIKKER BYGGESTYRING
Vi fører jeres projekter trygt i mål 
Et større byggeprojekt er aldrig lige til – lige meget hvor 
let, det ser ud. Derfor er det vigtigt at have en rådgiver 
med på holdet, når ejendommen skal renoveres eller 
ombygges. Vi er eksperter i byggestyring. Med os ved 
hånden kommer I sikkert i mål med jeres projekter.

Gaihede, ingeniører & arkitekter har i over 20 år leveret 
uvildig rådgivning til boligforeninger, offentlige og private 
bygherrer. Vi hjælper med at skabe overblik og styre renove- 
ringer og andre større byggeprojekter. Uanset hvilket 
projekt I står overfor, har vi specialister, der står klar til at 
rådgive. 

Vores medarbejdere er bl.a. ingeniører, arkitekter, byg-
ningskonstruktører, teknikere og landskabsarkitekter. 

I tæt dialog med jer, både før og under projektet, finder vi 
de bedste løsninger til jeres behov. Vi sørger for at finde de 
bedste håndværkere til opgaven, sikrer kvaliteten i arbej-
det og overholdelse af aftaler, tid og økonomi. 

Som uvildig rådgiver er vi på jeres side hele vejen. Vi er 
stærke på kommunikation, systematik og dokumentation, 
det giver det bedste samarbejde og sikkerhed for kvalitet i 
det udførte arbejde.

TAG, FACADER OG ALTANER

Altaner

Facader og vinduer

Tagrenovering

Taglejlighed og tagterrasse

Bevaringsværdig eller fredet ejendom

EL, VAND OG VARME

Afløb og faldstammer

Vandrør og badeværelser

El-installationer

Varmeanlæg

VVS



5SIKKER BYGGESTYRING
Vi fører jeres projekter trygt i mål 

ENERGI OG MILJØ

Energimærkning

Energirenovering

Miljøsanering, svampesanering og håndtering af 
miljøskadelige stoffer

KLOAK, FUGT OG DRÆN

Dræn

Fugt og skimmel

Skybrudssikring

Kloakker

UDEOMRÅDER

Gårdanlæg

LAR - lokal afledning af regnvand

Klimatilpasning

Affaldshåndtering

PLANLÆGNING OG VURDERING

Andelsvurderinger

Vedligeholdelsesplaner

Byfornyelse og tilskud

Beboerinvolvering og generalforsamlingsoplæg

Bygherrerådgivning

Totalrådgivning

Ingeniør- og arkitektydelser



6 GOD KOMMUNIKATION 
fremmer samarbejdet 

”
“

§

”
“

§

Med Gaihede som rådgiver kommer jeres projekt godt fra start. I får afdækket behov og muligheder, 
så der kan lægges en god plan, og vi er i tæt dialog med jer både før og under projektet. 

I et bygge- eller renoveringsprojekt skal der kommunikeres med både beboere, administrator, naboer, 
håndværkere og myndigheder. Gaihede løfter opgaven i tæt dialog med jer som bestyrelse eller 
ejendomsejer. Vores rådgivere har kompetence både indenfor byggeteknik, rådgivning og kommuni-
kation. Det hjælper jer trygt igennem renoveringen.

Præsentation på generalforsamling

Vi finder sammen den bedste løsning. Gaihede 
præsenterer på generalforsamlingen og svarer 
på spørgsmål fra beboerne. Når vi påtager os 
formidlingen af teknikken undgår I de svære 
spørgsmål.

God dialog gennem hele processen

Åben dialog og tæt samarbejde er en 
prioritet. Vi løfter ansvaret og hjælper jer 
med beboerinvolvering og -information. 
Vi rådgiver om de rigtige løsninger og 
sikrer, at I ved, hvad der sker undervejs. 

Dialog med alle parter

Rådgiveren sikrer myndighedsbehandlingen 
og tager dialogen med naboer, håndværkere, 
administrator og utålmodige beboere undervejs. 
Det sikrer, at udfordringer ikke udvikler sig til 
problemer, og I slipper for besværet.

? !!?
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Gaihede sikrer, at der hele tiden er en effektiv styring af projektet, så der sker 
fremdrift og arbejdet udføres i høj kvalitet. Vi er jeres øjne og ører på bygge-
pladsen, så I slipper for at skulle have den tekniske indsigt, og tage diskussionen 
med håndværkerne. 

Vi arbejder med sikre og velafprøvede løsninger. Det sikrer effektivitet og høj 
kvalitet.

Kvalificerer leverandører og sikrer aftalegrundlag

Gaihede sikrer, at I vælger håndværkere, 
der kan løfte opgaven og leverer kvali-
tetsarbejde. Vi forhandler aftaler, så de 
matcher jeres økonomi og prioriteringer. 

Byggemøde sikrer overholdelse af tid og kvalitet

Vi er jeres repræsentant på byggeplad-
sen og afholder ugentlige byggemøder. 
I er orienteret, vi tager dialogen med 
håndværkerne om løsninger, priser og 
dokumentation.

EFFEKTIV STYRING 
øger fremdrift og sikrer 
den bedste renovering

AFTALE

AFTALE
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Vi ved at kvalitet i jeres løsning er vigtig. Derfor arbejder vi med sikre og velafprøvede 
løsninger i alle projektets faser. Fra idéudvikling til udførelse og eftersyn. Det sikrer, at I 
får jeres ønsker opfyldt, og at byggeriet holder i mange år fremover. Vi sørger naturlig-
vis også for at løsningen er bæredygtig.

Vi har mange års erfaring og rådgiver på mange projekter. Det giver stor gennemslags-
kraft overfor udførende entreprenører. Så I skal ikke bekymre jer om, hvordan arbejdet 
udføres, eller om resultatet bliver som aftalt. Det sikrer vi.

Sikkerhed for rigtig kvalitet

Rådgiveren fører tilsyn med byggeriet og 
holder øje med, at tingene udføres rigtigt. 
Fører tilsyn med førstegangsproduktioner og 
entreprenørens egenkontrol. Det sikrer jer 
en objektiv kontrol og en bedre kvalitet.

Komplet afslutning med øje for alle detaljer

Høj kvalitet. Det er resultatet af rådgiverens opfølgning 
på byggeriet. Mangler udbedres undervejs, og alle de-
taljer gennemgås ved projektets afslutning og ved 1-års 
gennemgang, så jeres tilfredshed er sikret. 

LØBENDE TILSYN 
sikrer kvaliteten  
i alle detaljer

TJEK
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12 FAGLIGE KOMPETENCER 
løser projektets udfordringer

En god start med en god plan

I får sparring på jeres ideer, så vi sammen finder 
de bedste løsninger. Vores fageksperter tegner 
løsningen, sørger for korrekt projektering og laver 
udbudsmaterialer. Det danner grundlaget for et 
godt projekt. 

Helhedsorienterede og bæredygtige løsninger

Vi ser jeres ejendom som en helhed, og foreslår den bedste 
løsning for både ejendom, økonomi og beboere. Det sparer 
jer penge i længden og sikrer jer mod dyre og ineffektive 
løsninger.

Dynamik undervejs

Vi er proaktive i problemløsningen. Jeres rådgiver  
kan trække på ekspertviden fra forskellige fag-
grupper. Det betyder, at der altid er en ekspert  
ved hånden, så eventuelle udfordringer løses  
undervejs.

PRIS
DESIGNPLAN

For at få en renovering til at lykkes er det vigtigt at kende meget til byggeteknik.  
Uanset typen af jeres projekt har vi de faglige kompetencer til at hjælpe jer med at 
finde de bedste løsninger. 
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PLANLÆGNING FORSLAG

→→

•  Hvilke ønsker har I til forbedring af 
ejendommen? 

•  Teknisk gennemgang af ejendom-
men giver overblik over tilstand, 
prioritering af vedligehold og bud-
getoverslag

•  Idéudvikling og afklaring af mulig-
heder 

•  Udarbejdelse af det bedste forslag 
til jeres projekt - teknisk, arkitek- 
tonisk og økonomisk

•  Involvering af ejendommens beboere 
gennem dialog og information

•  Tilpasning af forslag efter ønsker fra 
byggeudvalg eller bestyrelse

•  Myndighedsafklaring

•  Udarbejdelse af oplæg til general-
forsamling, præsentation på selve 
generalforsamlingen og dialog med 
beboere

EN GOD OG SIKKER BYGGEPROCES
i en kompleks situation

Et samarbejde med Gaihede sker i  
tæt dialog med jer, både før og under 
renoveringen.  

Vi tager ansvaret og guider jer sikkert 
gennem hele processen. Det sikrer jer 
en tryg renovering og et flot resultat.

Vores rolle som rådgiver i byggeriets 
forskellige faser er skitseret her.

”
“

En renovering er et meget komplekst projekt. Et samarbejde med Gaihede betyder, 
at vi tager ansvaret for hele processen i renoveringen af jeres ejendom. 

*eksempel på rådgivers rolle ved en renovering i en typisk andels- eller ejerboligforening
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PROJEKTERING UDFØRELSE AFSLUTNING

→ →

•  Projektering af projektet

•  Udbudsmateriale udarbejdes for 
indhentning af tilbud

•  Licitation – valg af entreprenør 
(byggefirma)

•  Indstilling af entreprenør til god- 
kendelse hos bestyrelsen

•  Forhandling af udbud og kontrakt 
med entreprenør

•  Myndighedsbehandling – bygge- 
tilladelse

•  Løbende dialog med bestyrelse

•  Information til beboere – tidspunkter 
for stillads, besigtigelse/arbejde i 
deres lejligheder, svar på spørgsmål 
osv

•  Fagtilsyn og byggeledelse 

•  Opfølgning på entreprenørens 
kvalitet

•  Byggemøder med entreprenør, 
administrator og bygherre

•  Møder med byggeudvalg og  
bestyrelse

•  Kontrol og godkendelse af entre-
prenør faktura. Administration af 
evt. ekstraarbejder

•  Håndtering af eventuelle udfordringer 
eller problemer med naboer, beboere, 
håndværkere, osv

•  Dialog med beboere

•  Mangelgennemgang. Dialog med 
beboere og entreprenør om eventu-
elle mangler og deres udbedring 

•  Afleveringsforretning

•  Afsluttende byggeregnskab

•  1-års eftersyn. Er der fundet mang-
ler? Og hvordan mangler udbedres?

•  Evt. supplerende opfølgning

•  5-års eftersyn

PRIS
DESIGNPLAN

”
“

§

”
“
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“ “ 

Mogens C. Ramsløv, 
Administrerende direktør

EN KOMPETENT RÅDGIVER 
løfter ansvaret fra jeres skuldre
Det er ikke alle mennesker, der ved, hvad en byggerådgiver og et rådgiverfirma som 
vores er. Der er desværre mange ejendomsejere og -foreninger, der stadig går direkte 
til et byggefirma, selv hvis de skal gennem en større og meget kompleks renovering. 

Det kan være uhyre svært som ikke-professionel at styre et byggeri, hvor den, der ved 
mest, er det byggefirma, I betaler til. Det ender ofte helt galt. Det ved vi – for vi har 
mange kunder, der først kommer til os efter en dårlig oplevelse. 

Når I samarbejder med os, løfter vi ansvaret fra jeres skuldre. Vi er på jeres side. Vi har 
formuleret et kundeløfte, der beskriver, hvad du kan forvente af et samarbejde med 
Gaihede:

•  Vi er proaktive, og løser udfordringer, så de ikke udvikler sig. Jeres ejendom er vores 
ansvar. Det giver tryghed i alle projektets faser.

•  Vi lytter til jeres ønsker og behov, ejendommens historie og muligheder, så I får den 
bedste løsning og mest for pengene.

•  Stærke fagkompetencer og solide, velafprøvede løsninger sikrer, at I får et projekt 
med høj kvalitet til aftalt tid og budget.

•  Vi sørger for klar og tydelig kommunikation, varetager jeres interesser og gør os 
umage for at I får en tryg proces og et resultat I bliver stolte af.

Med over 20 års erfaring med renovering, vedligehold og udvikling af Københavns 
ejendomme har vi i Gaihede et stærkt DNA, der fokuserer på kvalitet, respekt for byg-
herre og for de bygninger, vi arbejder i.

Få os med på jeres hold.


