
Fra idé til elevatoren står klar 

Du bor i en etageejendom der ikke har elevator – Hvad gør du? 

Det er altid en rigtig god idé at have bestyrelsen med på idéen om at undersøge mulighederne for 

at få elevatorer i ejendommen. Som minimum bør formanden for boligforeningen være orienteret 

og meget gerne være positivt indstillet.  

Men måske er i et par stykker eller bare dig selv, der indledningsvist ønsker at undersøge 

mulighederne for etablering af elevator og finde ud af hvad sådan et projekt kan løbe op i?  

Det er helt fint og en god start. Så ring til os så vi kan aftale at vi kommer ud og ser på ejendommen 

og finder frem til den bedste løsning. Det koster ikke noget og vi afgiver et uforpligtende tilbud. 

MinElevator er totalleverandør og sørger derfor for ALT vedr. elevatorprojektet. Det tilbud vi 

udarbejder, giver et estimeret tilbud på hele projektet, lige fra den indledende projektering, hele 

myndighedsbehandlingen, byggeledelsen og alt byggearbejdet, samt levering, montering og 

godkendelse af elevatoren. 

Med tilbuddet fra MinElevator, har du derfor et rigtig godt udgangspunkt for de videre drøftelser i 

boligforeningen. Tilbuddet er skrevet i prosaform og kan derfor læses og forstås af de fleste. Du kan 

derfor rundsende tilbuddet, så alle kan læse om projektet og forholde sig til noget konkret. 

Hvis du bor i en lidt større boligforening, men mere end to opgange, kan det være en god idé at 

starte med drøftelserne i bestyrelsesregi, inden man involvere alle beboerne. Der er nemlig mange 

og helt relevante og fornuftige spørgsmål som skal besvares. Men i den rigtige rækkefølge og 

kontrolleret, så der ikke opstår misforståelser eller forskellige opfattelser. 

For eksempel tror mange at en elevator larmer og vil derfor være imod. Men en elevator larmer 

ikke. Faktisk larmer det mere at en person går op ad en trappe, end når en elevator køre op. Og 

inden der breder sig en modvilje på forkert baggrund, evt. på grund af troen på at en ny elevator 

larmer, er det vigtigt at skabe gode rammer for kommunikationen til alle beboerne. 

MinElevator er specialister i etablering af elevatorer i etageejendomme. Men vi er også specialister 

i god rådgivning og hjælp under hele processen, fra idé til elevatoren står klar. Vi koster ikke noget 

før der er indgået en kontrakt. Og før der er skrevet kontrakt, deltager vi gerne i bestyrelsesmøder 

og beboermøder, så i alle kan få den bedst mulige forståelse for det at få elevator etableret i 

ejendommen.  

 

 

 

 

 


