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REFERAT: Evalueringsmøde for beboer i Blytækkerporten 4-90 og 59A – 165 og Bymuren 2-18 

HVOR:  Auditoriet i Avedørelejren 

DATO:  7. januar 2015, kl. 18 – 20.30 

 

 

Alle beboere nævnt ovenfor var inviteret til evaluering af byggeprocessen. I mødet deltog ca 45 beboere, 

og mødet blev forestået af beboerkoordinator Paul Børling (PB), hovedentreprenør Brian Hasfelt (BH), 

NCC og tilsynsførende arkitekt Jesper With (JW), Kullegaard arkitekter. 

Repræsentanter fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen/byggeudvalget deltog også.  

Der var desværre afbud fra totalrådgiver Vilhelm Lauritzen Arkitekter og forretningsfører KAB. 

 

Introduktion og velkomst 

Efter en kort velkomst ved PB redegjorde BH kort for NCCs opfattelse af forløbet i første etape. BH fortal-

te bl.a. at projektgruppen var blevet overrasket over hvor mange forskellige varianter af badeværelses- 

og køkkenindretninger man stødte på, at de tekniske installationer (rør, o.l.) ikke alle var i lige god 

stand, at de eksisterende badeværelser ikke alle var målfaste, o.l. Alt dette har medvirket til, at den op-

rindeligt udmeldte tidsplan ikke kunne holdes. Ved byggeriets start mente NCC at arbejdet i rækkehusene 

ville tage 30-35 arbejdsdage og i Bymuren 7-9 arbejdsdage. Dette kunne desværre ikke holdes i alle 

boligerne. Og BH fortalte, at der i disse tider ikke var medregnet tid til at udbedre fejl og mangler. Til 

dette skal bruges 5 – 10 arbejdsdage herudover.  

BH nævnte dog, at det samlede arbejde i etapen var sat til at skulle afsluttes i uge 4. Det er forsinket til 

slutningen af uge 5/begyndelse af uge 6. 

 

Kritik 

Efter denne introduktion var det tid til spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte, og talelysten var 

stor. Det aftaltes, at PB tog et referat af de hovedtræk der blev nævnt og at JW noterede de projekt-

forslag der kom fra salen med henblik på at drøfte disse i rådgivergruppen/byggeudvalget. 

 

Generelt udtrykte mange beboere utilfredshed over at byggeriet havde taget så lang tid. Mange gav også 

udtryk for, at de ikke følte sig godt nok orienterede mens der blev bygget i deres bolig. Håndværkerne 

blev over en bred kam rost for at være venlige og dygtige, men en bedre dialog blev efterlyst. Bl.a. når 

der skulle nedrives, og dermed støves i boligen, når der var sket noget uforudset, som beboerne gerne 

ville have forklaret, når noget arbejde blev forsinket, og ikke mindst hvornår man mente at arbejdet ville 

blive færdigt.  

 

Nogle beboere gav udtryk for, at de syntes at kvaliteten i det udførte ikke var god nok og satte spørgs-

målstegn ved om der var anvendt materialer og løsninger af den fornødne kvalitet. BH understregede, at 

NCC udfører hvad der er tegnet og beskrevet, og at det er rådgiverne der bestemmer dette. I nogle til-

fælde har man diskuteret valg af materialer og udførelser og BH nævnte at man f.eks. var blevet enige  
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om at det valgte gulvmateriale i indgangspartierne i Bymuren var for svært at lægge, hvorfor man nu har 

valgt et nyt materiale. 

 

Der blev også rejst kritik af det arbejde der er udført på badeværelserne, både i rækkehuse og i Bymu-

ren. BH kunne fortælle, at det i øjeblikket undersøges om gulvbelægningen i badeværelserne i Bymuren 

er god nok (mange finder den for glat). Men at det øvrige arbejde udføres i en kvalitet som bygherre har 

accepteret – ellers bliver det lavet om! 

BH understregede også, at hvis NCC ødelægger noget under arbejdet, f.eks. nylakerede gulve, bliver 

fejlene rettede.  

 

En beboer fra rækkehusene fortalte, at det var svært at betjene cisternepanelet og at toilettet var monte-

ret ca fem centimeter for højt. Beboer mente heller ikke at toilettet var hensigtsmæssigt, idet han mente 

at der skal bruges toiletbørste efter hvert besøg. En kritik der blev bakket op af mange.  

En anden beboer påpegede, at der ikke altid i køkkenerne blev monteret samme antal stikkontakter som 

der blev nedlagt. 

En beboer havde desværre haft en uheldig oplevelse med indretning af et handicapegnet badeværelse. 

En kritik, der allerede har ført til, at rådgiverne fremover er på forkant med hvilke krav der stilles i disse 

boliger. 

En beboer kritiserede at dørklokker og dørspioner afmonteres / nye hoveddøre monteres uden at nyt 

etableres indenfor kort tid. 

Rådgivergruppen/byggeudvalget vil se på disse problemer og forsøge at finde holdbare løsninger. 

 

Endelig kunne enkelte beboere berette om at gulve ikke var blevet afdækkede før nedrivning begyndte, 

at hoveddøre ikke var aflåste af håndværkerne, at rengøring efter arbejdet havde været mangelfuld, at 

nogle håndværkere er meget højrøstede, ol. BH beklagede, at der var sket disse smuttere og lovede at 

indskærpe overfor håndværkerne at overholde reglerne. 

 

Der fremkom kritik af de midlertidige badevogne (udendørs). Man mente at varmt vands beholdere var 

for små så der ikke var varmt vand nok. BH fortalte, at der var beregnet 6 husstande om en vogn, og at 

vognene desværre ikke fås med større vandbeholdere. 

 

Afslutningsvis beklagede en beboer at have fået en kedelig service ved en tidlig telefonopringning til be-

boerkoordinatoren. PB beklagede dette og understregede at alle naturligvis var velkommen til at kontakte 

ham – helst mellem kl. 8 og 17. Læg i øvrigt besked på telefonsvareren, hvis PB ikke svarer!   

PB fortalte også, at byggeudvalget nu havde sat mere tid af til hans informations- og koordineringsarbej-

de. Bl.a. vil PB i den kommende tid være i afdelingen tirsdag og torsdag eftermiddage – udover kontorti-

den om onsdagen kl. 16 – 17 i Byggekontoret. 
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Gode råd 

Som supplement til kritikken kom der heldigvis også en række gode råd og forslag, som vil blive drøftet i 

rådgivergruppen og byggeudvalget: 

 

 Der bør være bedre plads til kommentarer på ibrugtagningssedlen (den grønne). 

 Der bør ikke være driftsvejledning på denne seddel, da den jo skal afleveres med kommentarer til 

byggeledelsen. 

 Der bør til beboerne udleveres en oversigt over de registrerede fejl og mangler. 

 Der bør gives speciel besked når nedrivningsarbejde udføres så beboer har mulighed for at af-

dække/fjerne effekter og møbler. 

 Der bør opsættes en støvvæg mellem køkken og stue når loft gennembrydes. 

 Hundeejerne vil gerne have mere præcis besked på hvornår nogle skal ind i boligen, da det synes 

urimeligt at skulle lukke hunden inde på et værelse i hele byggeperioden. 

 Indfatninger om badeværelsesdørene bør være samme farve som øvrige indfatninger i gan-

ge/repos. 

 Beboerne bør bedes om at holde orden i badevognene. 

 Der afleveres en færdigmelding når alt arbejdet er godkendt. 

 

 

 


