
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MANDAG D. 14. DECEMBER 2020 

Til beboerne i Avedøre Stationsby Nord.  

 

Projektet 

Den 27. august 2019 besluttede Avedøre Stationsby Nord 

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. 

 

Vi har nu modtaget tilbud fra de bydende entreprenører 

og dermed fundet den entreprenør, som skal udføre 

ovenstående arbejderne. Med det tilbud vi har modtaget, 

holder vi os indenfor den godkendte huslejestigning på 

3,83 %, som blev vedtaget ved afdelingsmødet i august 

2019. 

 

Den vindende entreprenør er Poul Sejr Nielsen. 

 

Arbejde i din bolig   

I din bolig skal samtlige radiatorer inkl. rør og stige-

strenge til varmesystemet udskiftes. Der opsættes deref-

ter radiatorfordelingsmålere.  

 

Dine nye radiatorer bliver større end de radiatorer du har 

i dag. Vandet i radiatorerne vil i fremtiden have en redu-

ceret varme, så der skal bruges mindre energi på at 

varme vandet op. Det er både godt for miljøet og for pen-

gepungen. Derfor bliver de nye radiatorer tilpasset i stør-

relsen, så de kan håndtere det lidt køligere radiatorvand 

og stadig varme din bolig op.  

 

Ved udskiftning af radiatorer indenfor fyringssæsonen, 

bliver der opsat midlertidig varme i boligen. Forbruget af 

den midlertidige varme bliver målt og afregnet over byg-

gesagen. 

 

Ombygning i varmecentraler og nye varmerør i jord vil 

ikke berøre din bolig direkte. 

 

Varslinger 

Før arbejdet starter i din bolig, vil du blive varslet. Du 

modtager i alt 4 varslinger henholdsvis 3 måneder, 6 

uger, 14 dage og 3 dage før, der er brug for adgang til din 

bolig.  

 

I varslingerne vil der være angivet et nøjagtigt tidsrum 

for den konkrete arbejdsperiode for arbejdet i din bolig, 

og der vil også være beskrevet, hvilke forberedelser du 

skal gøre, så håndværkerne kan komme til. 

 

Der bliver behov for at gøre plads omkring radiatorerne, 

samt lave gangbaner fra hoveddøren ud til de enkelte 

rum, hvor der skal skiftes radiatorer. Dette bliver synlig-

gjort i 14 dages og 3 dages varslingen, så du kan se hvor 

der skal ryddes i din bolig. 

 

Hvis der er særlige årsager til at du ikke selv kan rydde 

arealerne i din bolig og du ikke har nogen der kan hjælpe 

med at rydde, så der er plads til håndværkerne, skal du 

henvende dig på ejendomskontoret, som vil hjælpe med 

at finde en løsning.  

 

Ifbm. 14 dages varslingen bliver der lavet en forregistre-

ring af din bolig, hvor entreprenøren kan se den enkelte 

bolig og dermed tage højde for særlige forhold, som ikke 

kan ses på det tegningsmateriale, der har været til rådig-

hed.  
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Boligerne i den første etape har allerede fået en 3 måne-

ders varsling. 

 

Overordnet tidsplan for projektet 

Arbejderne i boligerne opstarter i midten af februar 2021 

og hele projektet forventes færdigt i midten af 2022. 

 

Varigheden af arbejderne i din bolig afhænger af boligens 

størrelse og bliver præciseret i varslingerne. 

 

Adgang til din bolig 

I stedet for den traditionelle nøgleboks anvendes et låse-

system ved navn Danalock, hvor der monteres en låse-

boks på indersiden af din hoveddør. Du kan derfor bruge 

din hoveddørsnøgle, som du plejer. Håndværkerne får 

derved adgang til den enkelte bolig via en app. Med 

dette system er det muligt at styre, hvem der skal have 

adgang til din bolig, hvornår.  

 

Informationsmøde 

Der afholdes informationsmøder etapevis inden arbej-

derne starter i din bolig. Når opstarten nærmer sig dit 

område, vil du modtage en invitation.  

 

Med de nye Corona restriktioner overvejes det at filme 

informationsmøderne, så det også er muligt at se infor-

mationsmødet hjemmefra. I dette tilfælde vil det være 

muligt at stille spørgsmål inden mødet, så vi forhåbentlig 

får svaret på alle dine bekymringer. Dette bliver der in-

formeret mere nøje om i invitationen til informationsmø-

det. 

 

Husdyr 

Vi anbefaler generelt at husdyr passes i arbejdstiden, 

hvor håndværkerne har adgang til din bolig.  

 

Hvis det af helt særlige årsager ikke er muligt at finde 

pasning, er det vigtigt, at du kontakter ejendomskonto-

ret, så der kan findes en løsning inden håndværkerne 

skal have adgang til boligen. 

 

Coronahåndtering 

Det er en anderledes tid vi lever i og det er yderst vigtigt 

for os, at du som beboer kan føle dig tryg imens der ar-

bejdes i din bolig. Derfor er håndværkerne også 

instrueret i, hvordan de skal forholde sig for at undgå 

smitte med COVID19, når de har adgang til din bolig. 

 

Håndværkerne følger branchevejledningen fra Dansk In-

dustri om ”forebyggelse af smitte af coronavirus på 

bygge- og anlægspladser og i private hjem”. 

 

Derfor anbefales det også, at du ikke er hjemme mens 

håndværkerne arbejder i din bolig. Hvis det ikke er mu-

ligt, anbefales det, at du opholder dig i et andet rum end 

håndværkeren, for at sikre den nødvendige afstand.  

 

Håndværkerne træder selvfølgelig ikke ind i boliger, 

hvor der er smittede eller hos beboere der er i karantæne.  

 

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”. 

 

En del af Avedøre Green City 

Avedøre Green City er et initiativ skabt af borgere fra 

Avedøre. Det skal gøre Avedøre bæredygtigt og grønt ud 

fra FNs 17 verdensmål. 

 

Avedøre Green City har skaffet midler fra EU til, at jeres 

projekt bliver vendt og drejet for at finde de bedste løs-

ninger. Løsninger der gør, at der bliver brugt mindre 

energi, og at I dermed forhåbentlig sparer penge på ener-

giregningerne i fremtiden. Alt sammen uden at gå på 

kompromis med komforten og indeklimaet i boligerne. 

 

Avedøre Boligselskab og Avedøre Stationsby Nord er 

blandt initiativtagerne til Avedøre Green City, og I er 

som beboere derfor med til at fremtidssikre og gøre by-

delen bæredygtig. 



 
 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere og tilmelde dig nyhedsbrevet 

her: www.greencities.eu/avedoregreencity” 

 

 

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 

http://www.greencities.eu/avedoregreencity

