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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 ved at være halvvejs i jeres bolig-
byggeri og produktionen kører godt. I 
har været søde, tålmodige og forstående 
over for den besværlige proces det er 
at arbejde inde i jeres bolig og det skal 
I have tak for. Jeres imødekommenhed 
og venlighed over for vores håndværker 
er noget vi sætter stor pris på og noget 
der gør hverdagen for vores håndværkere 
meget sjovere.

Byggeriet var plaget af en del børne-
sygdomme i starten, men vi føler selv 
at det meste af det er overstået. Efter 
at vi har fået tilpasset vores processer 
og tidsplaner, forventer vi at aflevere 
byggeriet til april, hvilket er 2-3 måneder 
før tid. Det er vi stolte af og det kan I 
også være. Uden jeres hjælp ville vores 
arbejde ikke køre lige så gnidningsfrit.

En lille bøn her til sidst.
Sommeren nærmer sig og der bliver 
flere og flere udendørsaktiviteter.  
Børnene går på sommerferie og vil  
naturligvis bruge en masse af deres 
fritid udendørs. Vi har fortalt vores 
maskin fører, at de nu skal passe 
endnu mere på og være endnu mere 
opmærksomme end de er i forvejen. 
Vi vil endvidere gøre yderligere ud af 
markeringerne af de veje/stier, vi kører 
på i den nærmeste fremtid. Jeg håber, 
I også vil gøre en ekstra indsats og sige 
det samme til jeres børn. Hjælp os til at 
passe på jer og jeres børn.

Med venlig hilsen
NCC/Brian Hasfeldt 

HILSEN FRA NCC
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Renoveringsarbejdet har nu stået på 
så længe, at vi er næsten halvvejs med 
arbejdet.

Fra den lidt famlende start for snart et 
år siden, har håndværkerne nu været 
igennem ca 230 rækkehuse og mere 
end 200 lejligheder. Og det kan ses i 
de enkelte, nye badeværelser. Rigtig 
mange beboere har udtrykt glæde over 
resultaterne – man er især glade for de 
nye badeværelser.

Som bekendt blev håndværkerne, 
da de gik i gang med etape 1, noget 
overraskede over så mange forskellige 
måder boligerne i rækkehusene var 
indrettet på. Der er næsten ikke to 
boliger der er ens, og det betød, at 
man mange steder blev nødt til at bru-
ge mere tid og flere kræfter på f.eks. 
nedrivning end der var afsat. Men også 
genopbygningen blev vanskeliggjort af 
de mange variationer. Badeværelserne 
var heller ikke alle i samme størrelse, 
selvom lejlighederne er ens. 

Alt i alt en drøn-ærgerlig begyndelse, 
fordi det betød forsinkelser og fordi nogle 
af de valgte løsninger ikke matchede 
beboernes forventninger.

Det har heldigvis ændret sig i etape 2, 
som nu er ved at være færdig. Alle, såvel 
håndværkere som rådgivere, har taget 
ved lære, og arbejdet flyder helt ander-
ledes fremad. Det har bl.a. medført, at 
det ikke tager så lang tid at blive færdige 
i den enkelte bolig som i etape 1. Og 
det betyder også flere tilfredse beboere.

Vi kan også fortælle, at det første 
solcelle-anlæg er monteret på taget 
af Bymuren, og anlægget leverer nu 
strøm til fællesbelysningen. Det er 
måske ikke alle der lægger mærke til 
solcellerne, men de er der og de virker!

Der er dog stadig udfordringer som skal 
løses. Det ser vi bl.a. på de spørgsmål 
der dagligt stilles til ejendomskontoret 
og beboerkoordinatoren.

Derfor har vi i denne byggeavis skrevet 
lidt om disse spørgsmål og svarene.
Vi bringer også en tegneserie om 
hvad der bliver lavet i rækkehusene, i 
lejlighederne og i indgangspartierne i 
Bymuren. Vi har fået fremstillet denne 
tegneserie, så alle uanset baggrund 
kan få mulighed for at se hvad der 
laves og i hvilke rækkefølge.

Endelig bringer vi en lille hilsen fra 
NCC, som jo står for alt arbejdet, se 
bagsiden af avisen.

RÆKKEHUSENE 
Spørgsmål: Bliver området omkring 
vinduerne ikke malet?
Svar: Nej det er besluttet at beboerne 
selv skal få malet her, evt. ved hjælp fra 
vedligeholdelseskontoen. Men der gøres 
klar til maling, så de værste skader, hak 
og skrammer udbedres.

Spørgsmål: Bliver pladen over døren 
til badeværelset malet?
Svar: Nej disse plader må I også selv få 
malet.

Spørgsmål: Kan man bruge sit køkken 
mens der arbejdes, selvom der bliver 
taget skabe ned og komfuret bliver 
flyttet?
Svar: Ja, det er kun i ganske få boliger 
der kan være dage, hvor køkkenet ikke 
kan bruges. I langt de fleste boliger 
bliver der etableret midlertidig belysning, 
hvis det er nødvendigt og komfuret bliver 
placeret, så det kan bruges hver dag.

LEJLIGHEDERNE
Spørgsmål: Hvorfor er der farveforskel 
på de gamle fliser og de nye fliser, 
der monteres?
Svar: NCC har fundet nye fliser, der ligner 
så godt det er muligt, men det kan ikke 
undgås, at der er en farveforskel på 
gammelt og nyt. Det samme gælder for 
fugerne.

Spørgsmål: Hvorfor bliver opgangene  
ikke malet lige efter arbejdet i lejlig- 
hederne er færdigt.
Svar: Det er aftalt, at opgangene kan 
færdiggøres når der er ”overskud” af 
malere. På den måde er opnået en for-
nuftig pris for arbejdet.

BÅDE RÆKKEHUSE OG LEJLIGHEDER
Spørgsmål: Bliver badeværelsesdørene 
udskiftede?
Svar: Nej.

Spørgsmål: Hvorfor arbejdes der ikke 
hver dag i den enkelte bolig?
Svar: Det er desværre ikke muligt i den 
proces der er valgt. Der er et fast antal 
håndværkere og de skal have noget at 
lave hver dag – hele dagen. Ellers bliver 

det for dyrt at have dem til at vente 
uden at lave noget. Der er også tørre-
tider f.eks. for gulve, hvor der ikke kan 
laves noget, fordi man ikke må træde på 
gulvene.

Spørgsmål: Kan man stole på de 
varslinger der udsendes?
Svar: Ja det kan man! Selvfølgelig kan 
der ske fejl, og de vil i givet fald blive 
rettet så hurtigt det er muligt. Og i nogle 
varslinger, ofte når det handler om en 
besigtigelse, skrives et tidsrum, hvor man 
kan forvente besøg, f.eks. fra kl. 10 - 12. 
I så fald vil personalet gøre alt hvad de 
kan for at overholde tiderne. Men da 
det er meget forskelligt, hvad de skal 
se på og om der er beboere hjemme, 
der gerne vil snakke om arbejdet, er 
det også nogle gange svært at holde 
tidsfristerne. Så vi må bede jer være lidt 
tålmodige også selvom tiden kan være 
lidt overskreden. Alternativet vil være at 
skrive, at de kommer i et større tidsrum, 
og så skal man vente endnu længere 
end det i de fleste tilfælde er nødvendigt. 

Spørgsmål: Holder håndværkerne 
sommer ferie?
Svar: Ja, men ikke samtidigt. Der vil være 
folk i arbejde hele sommeren.

SÅ ER VI 
– NÆSTEN – HALVVEJS OFTE STILEDE SPØRGSMÅL

Når man har valgt at få et camping-
toilet i sin bolig mens der renoveres, 
får man automatisk adgangskort til 
svømmehallen. Der holdes imidlertid 
sommerlukket fra 1. - 28. juni og 
10. - 23. august.

Der bliver opstillet ekstra badevogne 
i den periode, så de beboere der 
bliver berørt af lukningen, vil få en 
nøgle til vognene. Disse opstilles 
tæt på de der allerede er placeret.

SVØMMEHALLEN 
HOLDER 
SOMMERLUKKET
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RENOVERINGSPROCESSEN

RÆKKEHUSENE
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RENOVERINGSPROCESSEN

LEJLIGHEDERNE
RENOVERINGSPROCESSEN

INDGANGSPARTIERNE


