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6 UGERS VARSLING 

16. AUGUST 2021 

Til beboerne i Avedøre Stationsby Nord –

Gørtlerporten 2-8, 34-64, 78-182 og 186-

196. 

 

6 ugers varsling 
Hermed varsles renovering af varmeinstallationer i din 

bolig.  

 

Arbejdet i din bolig påbegyndes om ca. 6 uger! 

 

• Opstart i Gørtlerporten 172-182, 186-

196 og 156, mandag d. 27. september 

2021. 

• Opstart i Gørtlerporten 134-140 og 

158A-170B, tirsdag d. 5. oktober 2021. 

• Opstart i Gørtlerporten 142-154 og 

116-120, tirsdag d. 12. oktober 2021. 

• Opstart i Gørtlerporten 110-114, 122-

132 og 88-90B, tirsdag d. 19. oktober 

2021. 

• Opstart i Gørtlerporten 44-48, 78-86 

og 92-108, tirsdag d. 26. oktober 2021. 

• Opstart i Gørtlerporten 2-8, 34-42 og 

50-64, tirsdag d. 2. november 2021. 

 

Du bliver varslet igen før vi kommer 
Der kommer yderligere to varslinger inden håndvær-

kerne første gang banker på hos dig. 

 

• 14 dage før  

• 3 dage før  

 

Alle varslinger kommer i din postkasse.  

Varslingerne indeholder nødvendig information om: 

 

• Hvad der skal laves i boligen 

• Hvordan du selv skal gøre klar inden arbej-

derne i din bolig starter  

• Starttidspunkt og sluttidspunkt for arbejdet 

• Forholdsregler ift. Risiko for Corona-smitte 

• Hvem du kan kontakte for yderligere spørgs-

mål 

 

Arbejde i din bolig   
I din bolig skal der udskiftes radiatorer inkl. rør og sti-

gestrenge. Der opsættes derefter individuelle varme-

målere. 

 

Forberedelser 
For at håndværkerne kan udføre deres arbejde, skal 

du rydde arbejdsområdet i boligen i forbindelse med 

14 dages varslingen udleveres en tegning, hvor du kan 

se hvilke områder der skal ryddes, så der er plads til, 

at håndværkerne uhindret kan komme til.  

 

- 6 ugers varsling –  
Avedøre Stationsby Nord – Fremtidssikring af varmeanlægget 

§ 
Rettigheder og pligter ift. at give  

adgang til en bolig 
 

Ifølge Lov om leje af almene boliger § 33, stk. 

1. skal adgang til dit lejemål varsles med mini-

mum 6 ugers varsel 

 

Giver lejeren ikke adgang til boligen i den vars-

lede periode kan et lejemål opsiges eller ophæ-

ves jf. lov om leje af almene boliger §§ 84 og 90. 

 



 
 

 

 

 

 

Nøgler og adgang til din bolig 
Håndværkerne skal have adgang til din bolig. Der an-

vendes et låsesystem ved navn Danalock. 

Det fungerer sådan at der sættes en boks på indersiden 

af din hoveddør, som håndværkerne kan åbne v.hj.a. en 

app. Kun de håndværkere som skal have adgang til 

netop din lejlighed vil kunne få det via app’en og kun 

inden for den aftalte arbejdstid. På den måde registre-

res det altid hvilke håndværkere der går ud og ind og 

du skal ikke engang aflevere din nøgle, men blot åbne 

døren den dag boksen skal monteres. App’en program-

meres så der kun gives adgang til håndværkerne i ar-

bejdstiden på hverdage. Du vil kunne bruge din hoved-

dørsnøgle, som du plejer.  

 

Indboforsikring 
Det er din egen indboforsikring, der skal tage stilling 

til, om der er dækning for skader på dit indbo. Altså 

skader der ikke direkte er en del af renoveringsprojek-

tet. Det anbefales derfor, at du tjekker, at din forsik-

ring er i orden, inden renoveringen går i gang. 

 

Såfremt entreprenøren forvolder skade under arbej-

dets udførelse, er det naturligvis dennes forsikring, 

som dækker. 

 

Håndtering af Corona situationen 

Udgangspunktet er, at håndværkeren har ret til at 

komme ind i boligen, når der er varslet korrekt.  

 

Når der arbejdes i lejemålene, skal sundhedsstyrelsens 

anbefalinger overholdes. Det gælder for både hånd-

værkere og beboere.  

I denne situation betyder det, at du så vidt muligt skal 

forlade boligen. Hvis du ikke kan det, skal du lave af-

tale med håndværkeren om, at du evt. kan opholde 

dig i et andet rum, mens arbejdet står på. 

 

Mere information 
Inden arbejdet går i gang i den etape som du er en del 

af, vil du modtage en invitation til et informations-

møde, hvor du kan få svar på de spørgsmål som na-

turligt vil opstå. Pga. situationen afholdes mødet vir-

tuelt. Du får nærmere instrukser herom. 

 
 

 

Kontaktinfo til Ejendomskontoret  
Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer 

til projektet er du meget velkommen til at kontakte 

ejendomskontoret via nedenstående kontaktoplysnin-

ger. 

 

På grund af diverse Covid19 restriktioner, kontaktes 

ejendomskontoret på følgende måde: 

• Der er åbent for personlige henvendelser 

på Ejendomskontoret, 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”. 

• Husk, du altid kan følge projektet via Ejen-

domskontorets hjemmeside: https://ek-

avedorenord.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

Projektleder KAB, Rikard Nannestad 

https://ek-avedorenord.dk/
https://ek-avedorenord.dk/

