
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. JANUAR 2021 

Til beboerne i Avedøre Stationsby Nord.  

 

Ny entreprenør 

Lige inden jul meddelte den vindende entreprenør, Poul 

Sejr Nielsen, at de havde lavet en fejl i deres tilbud. De 

havde overset prissætning af nogle poster i tilbuddet. Ef-

ter der er sat økonomi på posterne er Poul Sejr desværre 

ikke den billigste entreprenør længere og efter gensidig 

aftale har Poul Sejr Nielsen valgt at trække deres tilbud. 

Derfor er vi nødt til at gå videre til nr. to på listen, som 

var næst billigst ved licitation og det er Christoffersen og 

Knudsen.  

 

Christoffersen og Knudsen er en solid vvs entreprenør og 

har blandt andet lavet prøveboligerne, som har været 

fremvist i sommers. De kender derfor projektet og områ-

det. Vi påbegynder nu kontraktforhandlinger med Chri-

stoffersen og Knudsen og forventer et noget mere posi-

tivt resultat, da det er vores vurdering på nuværende 

tidspunkt, at Christoffersen og Knudsen har leveret et 

mere robust tilbud.  

 

Økonomi 

Vi holder os stadig indenfor det godkendte budget med 

en huslejestigning på 3,83 %, som blev godkendt på eks-

tra ordinært afdelingsmøde i august 2019. 

 

Tid 

Kontraktforhandlingerne starter, som sagt op på ny med 

Christoffersen og Knudsen. Derfor rykker opstartstids-

punktet også en lille smule. Hvor meget det konkret 

kommer til at betyde ved vi ikke endnu, men lige så snart 

vi kender det konkrete opstartstidspunkt vender vi til-

bage.  

 

De boliger, som allerede har modtaget en 3 måneders 

varsling, bliver omvarslet, så de kender det nye opstarts-

tidspunkt.  

 

Kontaktinfo til Ejendomskontoret  

Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer til 

projektet er du meget velkommen til at kontakte ejen-

domskontoret via nedenstående kontaktoplysninger. 

 

På grund af diverse Covid19 restriktioner, kontaktes 

ejendomskontoret på følgende måde: 

• Der er åbent for personlige henvendelser på Ejen-

domskontoret, efter forudgående aftale. 

• Derudover er der udvidet telefontid, hver dag fra kl. 

08-10 samt onsdage fra kl. 16-18.   

• Ring, mail eller brug app’en ”Mig og Min Bolig”. 

 

 

 

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 

Nyhedsbrev nr. 4 

Avedøre Stationsby Nord  

Fremtidssikring af varmeanlægget  


