
byggeavis  ¦  nr. 7 - marts 2016

AVEDØRE STATIONSBY NORD
Helhedsplan - renoveringsprojektet

BYGGEAVIS
Alle vi, der har arbejdet med renoveringen – 

og det er løbet op i flere hundrede over de knap to år  
– siger farvel og tak for denne gang. 

NCC nedtager de sidste skure og containere i løbet af  
de næste uger. Huller i græsplænerne og knækkede fliser 

og lignende, som skyldes byggeriet vil blive repareret.

FARVEL OG TAK
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For tre år og lidt mere end tre måneder 
siden tog et flertal af beboerne den 
store beslutning, at iværksætte helheds
planen for renovering af Avedøre 
Stationsby Nord. En helhedsplan, der 
sikrer, at afdelingen også i fremtiden, 
er et attraktivt sted at bo og leve.
 
Det indledende arbejde havde stået 
på i lang tid forinden. I 2008 blev den 
første ansøgning om støtte til projektet 
indsendt til Landsbyggefonden. Og 
efter fire års ventetid blev det Avedøre 
Boligselskabs tur til at komme i gang. 
Efter beboernes beslutning i 2012 blev 
der sat fuld damp under kedlerne, er 
det da også gået ganske hurtigt.

Et projekt blev udarbejdet, licitation 
afholdt og NCC blev valgt til at udføre 
arbejdet.

Arbejdet blev opdelt i fire etaper og 
før håndværkerne rykkede ind i den 
enkelte bolig blev alle etapens beboere 
inviteret til et informationsmøde, hvor 
NCC og rådgivere fortalte, hvad der 
nu skulle ske. Der var flittigt fremmøde  
og ikke mindst en stor spørgelyst fra 
de fremmødte.

Selve arbejdet med at renovere bade
værelser og opgange, sammenlægge 
hybler og udskifte taget blev vurderet 
til at tage to år. På trods af begynder
vanskeligheder i første etape, er det 
alligevel lykkedes at skære tre måneder 
af den oprindelige tidsplan. Det betyder, 
at arbejdet afsluttes tre måneder før tid!

Alt arbejde er i princippet afsluttet nu. 
Dog skal der endnu udføres enkelte 
mangeludbedringer ved badeværelser i 
både rækkehuse og lejligheder. De nye, 
smarte dørtelefoner er desværre heller 
ikke taget i brug endnu. 

Planen er, at de sidste mangler er 
færdige senest midten af marts. Alle 
dørtelefoner skulle gerne virke når maj 
bliver til juni.

Grundlæggende syntes alle vi, der har væ
ret involveret i byggesagen, at vi er sluppet 
ganske godt igennem byggesagen. 

Der har været vanskeligheder og nogle 
beboer har været hårdere ramt end 
andre. Men vi har fået rettet op på 
besværet og taget ved lære af de fejl 
vi begik i starten. Så vil nogle beboere 
nok også hævde, at de ikke har fået 
udført hvad de forventede og at den 
kvalitet, de har fået ikke er helt i top, 
som de måske havde ventet. 

Der er udført det arbejde, der er aftalt 
og i den kvalitet, det blev aftalt. Når 
man ser de nye, flotte badeværelser 
og farverige opgange ser det da også 
ganske flot ud. Nye solceller på tagene 
giver gode økonomiske tilskud til 
afdelingens strømforbrug.  

Det skal også fremhæves, at vi har 
gennemført byggesagen uden alvorlige 
uheld og ulykker! Når man tænker på, 
hvor mange forskellige håndværkere, 
der har været beskæftiget og hvordan 
arbejdet har foregået forskellige steder 
ude i afdelingen, er det flot klaret.

Vi har her på det sidste talt med nogle 
af beboerne i afdelingen for at høre 
deres mening om byggeriet.

Der er blevet arbejdet i mere end 1.000 
boliger, så meningerne er naturligvis 
også delte. Der har været smuttere 
med håndværkere, som måske ikke har 
tænkt sig helt så godt om, som man 
kunne ønske sig, når de var gæster 
i beboernes hjem. Nogle er gået ind 
uden at ringe på og andre har glemt at 
tørre snavsede støvler af før de gik in
denfor. Få gange har beboere oplevet, 
at håndværkerne var gået fra boligen 
uden at låse døren efter sig. Nogle 
beboer har desværre også oplevet at 
enkelte håndværkere har talt knapt 
så pænt om arbejdet. Specielt i første 
etape har en del beboere følt, at de 
ikke blev hørt, at arbejdet tog for lang 
tid og at informationen om hvad der 
blev lavet hvornår var for ringe.

Men mange beboere har heldigvis 
udtrykt glæde for resultatet og har for
talt, at de synes at håndværkerne var 
flinke, hjælpsomme og informative. De 
problemer vi har oplevet har sjældent 
været den enkelte håndværkers skyld. 

Det har mere handlet om misforståelser 
og forkert information – og i nogle 
tilfælde har beboerne ikke følt, at 
byggeledelsen tog fornødent hensyn 
til, at det var beboernes hjem, der blev 
arbejdet i. 

Men som sagt er det vores indtryk, 
at langt hovedparten af beboerne er 
glade for resultatet. De føler, at de har 
fået væsentligt pænere boliger end de 
havde før og i Bymuren, at ankomsten 
til ens bolig er blevet forbedret. Det er 
jo dejligt.

Mange giver også udtryk for, at specielt 
ejendomskontoret har taget et kæmpe 
slæb for at hjælpe med stort og småt, 
og at man aldrig gik forgæves hertil 
med sine problemer. Ikke at det altid 
blev løst, som man ønskede det, men 
der blev lyttet og givet en forklaring, 
på hvorfor det blev som det blev!

Og så er der også mange der har 
bemærket at Sofus, der stod for at 
servicere de midlertidige toilet og 
bademuligheder gjorde en stor indsats. 
Altid i godt humør, med et smil og 
en kvik bemærkning rykkede han ud 

– uanset tidspunkt, vejr og vind  når 
toiletter var stoppet eller der var pro
blemer med at komme i bad.

Mange af de andre håndværkere for
tjener også ros for deres flotte arbejde 
og ikke mindst gode opførsel.

SÅ ER DET SLUT! RIS OG ROS

Den eneste større del af renoverings
arbejdet, der ikke er blevet færdigt, 
er de nye videodørtelefoner. Ufor
udseelige tekniske vanskeligheder 
har drillet stort set siden de første 
opgange blev renoveret. 

Men teknikerne og ejendomskon
toret har arbejdet ihærdigt på at løse 
problemerne, og de første tre anlæg 
bliver da også tilsluttet – på prøve – 
i løbet af marts måned.

Der bliver udsendt en god brugsan
visning til alle boliger når anlægget 
tilsluttes. Men vi kan da allerede nu 
afsløre, at hver bolig får tre nøgle
brikker, som kun passer til egen 
opgang!

Vi glæder os til at det gode anlæg 
kommer til at fungere. Så vil vi nemlig 
med glæde kunne slå hænderne 
sammen og sige: Færdigt arbejde!

NYE DØRTELEFONER


