
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

Samieh Shumar,  
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:
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AVEDØRE STATIONSBY NORD
Helhedsplan - renoveringsprojektet

BYGGEAVIS
Kære Beboere i Avedøre Nord
Vi er nu igennem de første ¾ af jeres 
byggeri og arbejdet kører rigtig godt. 
Vi forventer, at udskiftningen af taget 
bliver afsluttet i starten af december 
og bymuren afsluttes helt i løbet af 
februar. Rækkehusene, hvor det meste 
af arbejdet foregår forventes afsluttet 
omkring 1. april. 
Dette medfører, at vi afleverer byggeriet 
3 måneder før forventet. 

Vi er meget stolte af at kunne sige, at 
vi har arbejdet i mere end 200 dage 
uden en eneste ulykke. Hverken blandt 
håndværkere eller beboere.

Som jeg også skrev sidst, skal I have 
stor tak for jeres imødekommenhed og 
venlighed over for vores håndværkere. 
Det er noget vi sætter stor pris på og 
noget der gør hverdagen for vores 
håndværkere meget sjovere. 

Det er måske ikke alle, der er enige i 
beslutningen om at badeværelserne 
skal renoveres, og måden det bliver 
gjort på, men det er trods alt ikke de 

enkelte håndværkere der har besluttet 
det – de gør bare deres arbejde!

Der er ikke længe til jul og vi vil gøre 
vores allerbedste for at I bliver generet 
mindst muligt gennem juledagene. Vi 
har planlagt ikke at arbejde mellem jul 
og nytår, så I kan få fred. 

Skulle der mod forventning være lejemål, 
som vi er nødt til at komme ind i den 
periode, vil de berørte beboere få 
særskilt besked herom.

Med venlig hilsen
Brian/NCC

HILSEN FRA NCC
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Så er det tid til en ny Byggeavis med 
stort og småt om renoveringsprojektet 
i Stationsbyen Nord.

Den rigtig gode nyhed i dette nummer 
af avisen er at renoveringsarbejdet 
går hurtigere end planlagt. NCC har 
skåret hele tre måneder af tidsplanen, 
og bliver altså færdig tre måneder før 
beregnet.

Den store artikel i dag, handler om 
badeværelsesgulvene i Bymuren.

Ikke alle er tilfredse med den nye over-
flade, mens andre er glad for den. Læs 
lidt om det her.

NCC skriver i sin hilsen, at byggeriet 
går godt. Specielt er man med rette 
stolte af, at der ikke har været en 
arbejdsulykke i mere end 200 dage. 
Og så selvfølgelig, at man er forud for 
tidsplanen.

At der ikke har været en ulykke i så 
lang tid, kan beboerne også være 
stolte af. Men husk nu hvor vi er i den 
mørke tid, at passe særligt på. Der 
kører stadig mange maskiner rundt 
i afdelingen. Så pas på jer selv, jeres 
børn og jeres husdyr!

Og så skal vi også lige have med, at vi 
den 1. oktober havde det sidste infor-
mationsmøde for beboerne i etape 4. 
Det er sidste etape, hvor arbejdet nu er 
i fuld gang.

DE NYE OPGANGE I BYMUREN
Arbejdet med at renovere indgangs-
partierne og trappeopgangene i 
Bymuren skrider fint fremad.

Der er støbt nye gulve i alle indgangs-
partierne og der er sat nye døre i til og 
med nr 94.

Maling af opgangene er nået til nr 90.
I de nye indgangspartier monteres 
dørtelefoner med videoforbindelse til 
lejlighederne. 

Vi er desværre stødt ind i et par udfor-
dringer med teknikken. Derfor virker 
det ikke endnu. Men efter planen 
udføres der test i nr 2, 4 og 6 i løbet af 
december. Falder disse test ud som for-
ventet, vil installationerne blive udført 
i resten af opgangene så hurtigt som 
muligt herefter.

NYT TAG PÅ BYMUREN
Udskiftning af taget på Bymuren er 
gået hurtigere end planlagt. Her for-
venter NCC allerede at kunne afslutte 
arbejdet i slutningen af november.

På en del af det nye tag er der monteret 
solceller. Alle disse solceller er på plads. 
Nu mangler de sidste godkendelser 
fra forsyningsselskabet før der kan 
produceres elektricitet. Meningen er, 
at solcellerne skal producere strøm til 
opgange, ejendomskontoret og de to 
fællesvaskerier. Så kan afdelingen spare 
lidt på el-regningen ved at lave sin egen 
strøm!

ARBEJDET GÅR HURTIGERE END 
PLANLAGT!
For et par år siden, da NCC fik op-
gaven med at stå for renoveringen i 
afdelingen, regnede man med at det 
ville tage præcis to år at gennemføre 
byggeriet.

Og intet tydede på andet efter etape 
1 var afsluttet. Her mødte vi alle en 
masse udfordringer og tidsplanerne var 
vanskelige at holde. Det gik desværre 
lidt ud over beboerne her. Men siden er 
det bare gået bedre og bedre. Og det 
allerbedste er, at vi nu har skåret ikke 
mindre end tre måneder af tidsplanen!

Det betyder, at arbejdet efter den plan 
der nu gælder afsluttes i løbet af marts 
måned.

Tagudskiftningen afsluttes i løbet af 
november. Badeværelsesgulvene i 
Bymuren og arbejdet i opgangene 
regner vi med at være klar med i løbet 
af februar. Og arbejdet i rækkehusene 
forventes afsluttet i løbet af marts.
Håndværkerne holder i øvrigt ikke fri 
mellem jul og nytår.

En væsentlig del af arbejdet, der er 
affødt af helhedsplanen i Stationsbyen 
Nord, er at renovere badeværelserne.
I rækkehusene er der hidtil ikke sket 
en samlet renovering af hverken gulve 
eller andet i badeværelserne. Det har 
derfor været nødvendigt at foretage 
en gennemgribende totalrenovering af 
disse badeværelser.

I lejlighederne i Bymuren blev badeværel-
serne istandsat i 1998. Og det har virket 
fint indtil for et par år siden, hvor det 
viste sig, at samlingerne mellem vægge 
og gulv ikke længere kan holde tæt.
Afdelingsbestyrelsen havde et ønske 
om at disse badeværelser fremover 
skulle sikres mod det stigende antal 
vandskader man oplevede.

Således var det vigtigt, at finde en 
løsning, hvor gulv og ikke mindst kan-
ten rundt langs badeværelset, kunne 
vådrumssikres. Dertil skulle løsningen 
være økonomisk overkommelig for af-
delingens beboere, hvorfor en løsning 
med gulvklinker blev fravalgt.

De første gulve viste sig desværre at 
være for glatte. Mange beboere var 

bekymrede og nervøse for at falde 
på gulvet. Byggeudvalget efterkom 
selvfølgelig ønsket om, at gulvet blev 
udført med en bedre skridsikring. Denne 
sikring består af et nyt toplag, som er 
mere ru i overfladen.

Desværre er der beboere, der nu oplever 
at den ru overflade er kedelig at gå og 
stå på. 

Men det er en løsning som mange 
ældre beboere er glade for, ligesom 
kommunens hjemmepleje også er godt 
tilfredse med overfladen. Og med tiden 
vil ruheden blive slebet noget af ved 
almindeligt slid, så den opleves mindre 
generende. 

Til gengæld har vi så i dag et gulv, der 
stiller lidt større krav til rengøring end 
det tidligere gulv.

Med hensyn til renholdelse, anbefales 
at det tørre gulv støvsuges for diverse 
urenheder inden vask af gulvet finder 
sted. Til gulvvask anvendes ganske al-
mindelige rengøringsmidler til badevæ-
relsesoverflader. Midler som kan købes 
i alle supermarkeder, ol.

SIDEN SIDST
OM 

BADEVÆRELSESGULVENE  
I BYMUREN

Mange beboere i rækkehusene har 
valgt at benytte de midlertidige 
toiletter og brusebade, der er stillet 
op i skurvogne på parkerings-
pladserne. Her skal flere familier 
deles om såvel toilet som brusebad. 
Og det kan godt være en udfordring 
da beboernes rengøringstærskel kan 
være lidt forskellige. 

Vognene bliver gjort rent hver 
dag – også lørdag og søndag. Men 
der kan godt blive lidt nusset og 
rodet i løbet af dagen – mellem to 
rengøringer. Vi skal derfor opfordre 
alle til at holde orden og rent efter 
sig. Hele tiden tænke på, at der er 
andre beboere, der skal til bagefter 
en selv. Og huske at efterlade 
vognen i samme stand som man 
selv ønsker at finde den i!

Og så lige en bøn til alle: I må IKKE 
kaste hygiejnebind, vådservietter, 
vatpinde, o.l. i toilettet. I må heller 
ikke benytte 4-lags papir eller bruge 
papirhåndklæderne i toilettet. 
Affaldskværnene, der sørger for at 
skylle ud, kan ikke klare det tykke 
papir og så går de i stå.

TOILET- OG  
BADEVOGNENE


