
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TIRSDAG D. 21. JANUAR 2020 

Til beboerne i Avedøre Stationsby Nord.  

 

Projektet 

I oktober 2018 afleverede Avedøre Stationsby Syd og 

Nord en energiteknisk handleplan til Hvidovre Kom-

mune. Heri beskrives tiltag, som giver en bedre varme-

komfort i boligerne og samtidig fremtidssikre varmean-

lægget, så fjernvarmeselskabet kan sænke fremløbstem-

peraturen uden det får negativ betydning for Avedøre 

Stationsby Nord. Samtidig har Hvidovre Kommunes 

kommunalbestyrelse krævet, at der skal opsættes varme-

målere i stationsbyen inden udgangen af 2022. Derfor be-

sluttede afdelingsbestyrelsen at igangsætte projektet 

”fremtidssikring af varmeanlæg”. 

 

Projektet omhandler følgende: 

• Nye radiatorer inkl. rør i paneler og stigestrenge. 

• Radiatorfordelingsmålere. 

• Dataopsamling. 

• Ombygning i varmecentraler. 

• Nye præisolerede varmerør i jord. 

 

Afdelingsbestyrelsen har samtidig besluttet, at Pia Østrup 

fra ejendomskontoret tilknyttes som beboerkoordinator 

og tilknyttes derfor projektet.  

 

Den 6. september 2019 blev totalrådgiverudbuddet for løs-

ning af opgaven afsluttet og de vindende rådgiver blev 

Domus Arkitekter A/S og Danakon A/S 

 

Projektet blev vedtaget på det ekstra ordinære afdelings-

møde d. 27. august 2019. I kan læse referatet fra mødet på 

Avedøre Stationsby Nords hjemmeside via følgende link: 

https://www.ek-avedorenord.dk/images/afdbesty-

relse/afd-270819.pdf 

 

Tidsplan 

Tidsplanen følges fortsat, hvor projektet udbydes til 

marts 2020 og vi forventer at have fundet en entreprenør 

juni 2020, hvorefter udførelsen kan gå i gang.  

 

Prøvebolig  

For at danne det bedste erfaringsgrundlag for udbuds-

materialet, samt at I som beboere får mulighed for at se 

den færdige løsning er der lavet to prøveboliger. En i 

Gørtlerporten 174 og Bymuren 24, stuen tv., som der vil 

være mulighed for at besigtige onsdage i tidsrummet 

16.00 til 18.00 i perioden 29. januar 2020 til 26. februar 

2020. 

 

Hvis du/I ikke har mulighed for at komme en onsdag 

imellem 16 til 18 kan du/I kontakte Pia Østrup fra ejen-

domskontoret via følgende kontaktoplysninger og aftale 

nærmere for en besigtigelse.  

 

Kontaktinfo 

Ejendomskontoret 

Pottemagerporten 43 

2650 Hvidovre 

 

Tlf.: 36 34 36 79 

 

E-mail: ek-avedorenord@kab-bolig.dk 

 

Personlig henvendelse 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag kl. 8.00 - 9.00 

Onsdag kl. 16.00 - 18.00 

Nyhedsbrev nr. 1 

Avedøre Stationsby Nord  

Fremtidssikring af varmeanlægget  

https://www.ek-avedorenord.dk/images/afdbestyrelse/afd-270819.pdf
https://www.ek-avedorenord.dk/images/afdbestyrelse/afd-270819.pdf
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Telefontid 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag kl. 9.00 - 10.00 

 

Følgegruppen på byggesagen, som består af bestyrelses-

medlemmer, driftspersonale, KAB og rådgivere fra Do-

mus og Danakon, håber på en god byggesag, som vil 

gøre Avedøre Stationsby Nord til et endnu bedre sted at 

bo. 

 

Venlig hilsen 

Følgegruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


