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BYGGEAVIS

Bitten Dufour,  
formand for afdelingsbestyrelsen

Johannes Pleidrup,  
næstformand for afdelingsbestyrelsen

Marianne Garn,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Jørgen Bendex,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Kirsten T. Widenborg,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Per Møller Sørensen,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Joan Henriksen,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Per Pedersen,  
medlem af afdelingsbestyrelsen

Henning Bøgh Holtov,  
forretningsfører KAB

Henrik Lindegård Bering,  
projektleder KAB

Jan Poulsen,  
ejendomsleder

Pia Østrup,  
ejendomskontoret

Peter Tybrind,  
projektleder Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Paul Børling, 
Beboerkoordinator tilknyttes udvalget 
efter behov. 

Byggeledere og fagtilsyn tilknyttes 
udvalget efter behov.

BYGGEUDVALG
Til at styre hele den store og komplicerede byggesag – fra projekt til færdigt arbejde – er etableret 
et byggeudvalg. I dette udvalg, som altså er renoveringssagens øverste myndighed, sidder:

AVEDØRE STATIONSBY NORD
Helhedsplan - renoveringsprojektet

HVAD SKER DER,  
NÅR RENOVERINGS ARBEJDET NÅR DIN BOLIG?

Renovering af opgangene foregår 
uafhængigt af arbejdet i lejlighederne.

Efter at I er blevet varslet om at arbejdet 
skal foretages og hvornår, begynder 
nedriverne at fjerne væg- og lofts-
beklædning, postkasser og alt andet 
inventar i de eksisterende opgange.
Det store arbejde er støbning af nyt 
kunststofgulv. Da det er flydende 
materiale, som skal have tid til at tørre, 
bliver dette arbejde udført om natten. 

I vil få et varsel, hvor I kan se hvilken 
dato og tidspunkt det sker. Skulle der 
være problemer med dette, bedes I 
ringe til beboerkoordinatoren.

Når gulvmassen er flydende, skal arbej-
derne der arbejder med massen have 
masker på. Der er ikke nogen risiko 
for beboerne, men de mennesker, der 
arbejder i længere tid med gulvmassen, 
skal beskyttes.

Når gulvet er klart, bliver det tildækket 
og resten af arbejdet med at montere 

nye vægge, loft, dørparti, postkasser, 
belysning, ol. vil ske. 

På Bymuren skal taget udskiftes.

Der arbejdes i sektioner af ca 60 meter 
ad gangen. Dvs der rejses stillads med 
adgangstårn og overdækning på disse 
sektioner.

Stilladset skal stå op ad facaderne – på 
gadesiden mellem karnapperne. Der 
skal ikke håndværkere ind i haverne, 
bortset fra når stilladset skal rejses og 
nedtages. Ellers vil al adgang ske fra 
tårnene, der opstilles med adgang fra 
fælles-arealerne. 

Før stillads skal opstilles, bliver haverne 
besigtiget og det bliver besluttet om 
der er noget i haverne der skal flyttes. I 
givet fald vil beboerne få besked i god 
tid inden. Vi har desværre ikke mulig-
hed for at hjælpe med at opmagasine-
re havemøbler, planter, el. lign.

Arbejdet med hver sektion vil tage ca. 
20 - 30 arbejdsdage

OPGANGENE

TAGUDSKIFTNING

Dette nummer af Byggeavisen er en 
”særudgave” hvor Byggeudvalget har 
valgt at bruge pladsen på at beskrive 
hvad der sker nu hvor håndværkerne 
er rykket ind i de første etaper.

Der har naturligt nok været lidt 
begyndervanskeligheder og vi har 
oplevet, at mange beboere har været 
usikre på, hvad er nu sker når hånd-
værkerne rykker ind.

I denne avis er det vores håb, at I kan 
læse jer til en del svar på de mange 
spørgsmål.

Skulle der efter endt læsning stadig være 
spørgsmål, er I naturligvis velkommen 
til et ringe eller skrive til beboerkoordi-
natoren, Paul Børling, tlf 5059 1151, 
pb@borling.dk – eller kigge ind på 
byggekontoret onsdag kl. 16 - 17.



3byggeavis  ¦  nr. 4 - oktober 20142

Før håndværkerne går i gang
Senest 3 måneder før arbejdet går i 
gang, modtager I en varsling fra KAB. 
Heri fortælles i store træk om hvad der 
skal ske.

Senest 6 uger før håndværkerne rykker 
ind, modtager I en ny varsling. Denne 
gang fra entreprenøren, NCC, der for-
tæller mere konkret om hvad der skal 
ske, og i hvilke periode det skal ske. 
Her får I også at vide, at I skal aflevere 
en nøgle til boligen og at I skal vælge 
hvordan I vil have midlertidig toilet- og 
badeforhold i den tid ombygningen 
står på. 

Beboerne i rækkehusene vil med denne 
varsling modtage et skema, hvorpå man 
kan vælge hvilken flisekombination man 
ønsker på det nye badeværelse.

Omkring dette tidspunkt vil alle beboere 
i en byggeetape også blive inviteret 
til at se prøvebadeværelset i Bymuren 
110, samt til et informationsmøde, hvor 
projekt og proces vil blive gennemgået 
og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til projektets parter. 

Der er i alt 4 byggeetaper.
Den tredje varsling modtager I senest 2 
uger før der går løs. I denne varsling får 
I en præcis dato for hvornår arbejdet 
begynder. 

Men I får også en dato for, hvornår der 
vil ske en besigtigelse af jeres bolig. Ved 
denne besigtigelse, ser en medarbejder 
fra NCC på, om der er særlige forhold 
at være opmærksom på i jeres entre, i 
badeværelset og evt. i køkkenet, hvor 
det kan være nødvendigt at rydde så 
håndværkerne kan komme til. Besigtigel-
sen ligger ca 2 uger før håndværkerne 
kommer, så der vil være god tid til 
evt. at rydde plads og få svar på evt. 
spørgsmål om arbejdet.

Hvis I ikke er hjemme under besigtigel-
sen, vil der blive sat gule ”post-it-lapper” 
på det der skal ryddes, og der vil blive 
lagt en seddel så I kan se at besigtigelsen 
har fundet sted.

I skal regne med at rydde i entreen og 
på trappen, hvis der står møbler, ol., 
der kan være i vejen for håndværkerne.

Håndværkernes arbejde
Det er forskelligt hvad der udføres i 
rækkehuse og i lejligheder. Så det er 
beskrevet nedenfor hver for sig. 

Når arbejdet er færdigt.
I vil få lov til at bruge toilet, håndvask 
og brus så hurtigt det er muligt – også 
selvom alt arbejdet måske ikke er helt 
færdigt. Men I må IKKE bruge bade-
værelset før I får en seddel, hvor NCC 
skriver, at det er OK.

Når alt arbejde er færdigt, vil I få 
besked om, at tilsynet kommer for at 
godkende det udførte. 

Der kommer to besøg; i første omgang 
er det entreprenøren fra NCC, der skal 
se om arbejdet er færdigt. Det varsles 
på et blåt stykke papir. Når arbejdet 
så er færdigmeldt, skal arkitekten fra 
byggeledelsen se om arbejdet er udført 
som aftalt. Det varsles på et grønt papir. 
Og dette syn er afleveringen, som 
betyder at arbejdet er godkendt og 
færdigmeldt. 

På den seddel vil I få mulighed for at 
notere, hvis der noget af det arbejde, vi 
har udført, som I ikke synes er som det 
bør være (hvis I ikke er hjemme og selv 
kan sige det). Så vil tilsynet kigge på det, 
sammen med det de evt. selv har regi-
streret. Der bliver så lavet en mangelliste, 
manglerne vil blive udbedret og derefter 
vil jeres nøgle blive leveret tilbage til 
ejendomskontoret.

Et år efter denne aflevering, skal tilsynet 
kigge på arbejdet igen. Det er for at se 
om der evt er noget som ikke er som 
det burde være efter et års brug og slid.

I vil blive varslet i god tid før dette et-års 
syn.

Det første der sker i rækkehusene er at 
den midlertidige toilet- og badekabine 
bliver opsat, hvis man har valgt denne 
løsning, eller ikke valgt noget i forbin-
delse med 6-ugers varslingen.

Ellers får man nøgle til toilet- og bade-
vognene eller tørkloset og badebilletter.

Det er desværre umuligt at sige helt 
præcist, hvad der sker og hvornår i 
rækkehusene. Der er mange forskellige 
indretninger af badeværelserne. Bl.a. er 
der i nogle badeværelser fliser på alle 
vægge, mens der slet ikke er fliser i andre. 
I nogle boliger bliver det nødvendigt 
at rydde et par køkkenskabe og tage 
dem ned i en periode for at komme til 
rørene. Der er ofte også rør gemt bag 
en lem over køkkenbordet. Her skal 
håndværkerne også til og lukning af 
denne rørkasse bliver noget af det sidste 
der sker, sammen med evt. montage af 
overskabe, der har været taget ned. 

Endelig er det nødvendigt i nogle typer 
af boliger, at opbygge en ny rørkasse 

over overskabene. Her vil det være 
nødvendigt at rydde og nedtage nogle af 
overskabene. Der bliver varslet særskilt i 
disse boliger.

Men principielt starter håndværkerne 
med at tage vaskemaskine og tørre-
tumbler ud af badeværelset, hvis I 
ikke selv har gjort det, ligesom toilet, 
håndvask, rør, lamper, evt. skabe, ol. 
demonteres.

Herefter fjernes evt. fliser og klinker for 
at ”rense” rummet, så der er plads til at 
bygge op igen.

Desværre er det også nødvendigt at 
lukke for varmen, når badeværelsesgulvet 
hakkes op. Alle beboere vil få tilbudt 
midlertidig varme, fra el-varmeovne. Der 
er el-måler på hver radiator, og KAB vil 
refundere forbruget.

Mureren starter med at lave gulv og 
vægge, før el- og VVS-installatørerne 
installerer strøm, vand, afløb og varme. 
Og til sidst sættes toilet, sanitet, lys, 
spejl, glasskærm, ol op.

El-tavlen udskiftes og der opsættes en 
røgalarm, og der laves en rørkasse i entre 
eller køkken.

Som det sidste arbejde i boligen lukkes 
der op for vandet og der tændes for 
varmen igen.

Arbejdet er beregnet til at tage ca 30-35 
arbejdsdage. Der arbejdes i klynger, 
hvor der er gang i 40 – 50 rækkehuse 
ad gangen. Det betyder, at der ikke 
nødvendigvis bliver arbejdet i hvert hus 
hver dag.  Men det kommer til at gå så 
hurtigt, som det er praktisk muligt!

Det er ikke så mange forskellige indret-
ninger af badeværelserne i lejlighederne. 
Så her starter håndværkerne med at 
fjerne evt vaskemaskine og tørretumbler 
og stille disse et sted som I har udpeget 
i boligen. Så fjernes den nederste række 
fliser og gulvet laves.

Der udlægges et flydende, vandtæt 
kunststoflag på det eksisterende gulv. 
Når det er tørret, monteres den nederste 
fliserække igen, og der etableres vand 
og afløb til vaskemaskinen, som gen-
monteres hurtigst muligt. Der males over 
flisekanten og nye hoveddøre monteres 
med indfatninger.

I begyndelsen kan det nye gulv evt. 
være lidt glat, men med tiden bliver 
det mindre glat.

Mens der arbejdes med gulvet, ca. 3 
dage, vil der blive sat et skilt op på døren, 
hvor der står ADGANG FORBUDT. I den 
tid må I naturligvis ikke bruge bad og 
toilet, men må benytte toilet og bad i 
skurvognene.

Badeværelset kan tages i brug igen, 
når skiltet er fjernet.

Som afslutning på arbejdet i lejlig-
hederne, monteres nye hoveddøre.

Arbejdet er beregnet til at tage ca. 9 
arbejdsdage. Der arbejdes i en hel op-
gang ad gangen. Håndværkerne starter 
oppefra i en opgang og bevæger sig 
nedad. Det betyder, at der ikke nødven-
digvis bliver arbejdet i hver lejlighed 
hver dag.  Men det kommer til at gå så 
hurtigt, som det er praktisk muligt!

Der skal også monteres nye dørtelefoner, 
men det bliver først når indgangsparti-
erne ombygges.

Og så skal el-tavle ombygges og der skal 
monteres røgalarm. Det vil i nogle boliger 
blive udført mens der renoveres bade-
værelser, og i andre sker det bagefter.

Når el-tavler ombygges, vil det være 
nødvendigt at lukke for strømmen i 
lejligheden i en dag mellem kl. 8 og 16. 
Der udsendes særskilt varsling om dette 
i god tid inden det sker.

ARBEJDET I BÅDE 
RÆKKEHUSE OG LEJLIGHEDER

RÆKKEHUSENE

LEJLIGHEDERNE


