
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. APRIL 2021 

Til beboerne i Avedøre Stationsby Nord.  

 

Projektopstart 

Nu er jeres byggeprojekt ”Fremtidssikring af varmean-

læg” opstartet. Entreprenøren opstartede arbejderne inde 

i boligerne omkring 1. marts 2021.  

 

Som det nu engang er i de fleste opstartsfaser, er vi også 

her stødt på udfordringer, som har gjort, at de første eta-

per har taget længere tid end forventet. Alle udfordringer 

og problemstillinger bliver håndteret og løst hurtigst mu-

ligt. Teamet omkring projektet tager hele tiden ved lære 

af de udfordringer de støder på, og sørger selvfølgelig for 

fremadrettet at det ikke gentager sig, og tiden dermed 

kan overholdes i de kommende boliger. 
 

De berørte beboere er selvfølgelig løbende blevet oriente-

ret via varslinger og omvarslinger.  

 

Der har indledningsvis været udfordringer med forsinket 

leverancer fra radiator leverandøren, at alle nye rørsam-

linger var tætte og uventet stop pga. covid ´19. Alle disse 

udfordringer er nu løst og vi er klar til at kigge fremad, 

hvor vi forventer at have stødt på de værste udfordringer 

og kan få en mere smidig proces fremadrettet. 

 

Det er aftalt meget klart og tydeligt med entreprenøren, 

at de ikke fortsætter i nye boliger før de er færdige i de 

første. Dermed sikre vi at der er fokus på at få afsluttet de 

første boliger, så beboerne her kan få en normal hverdag 

tilbage og ikke skal leve i byggerod.  

 

Sammen med de kommende 14 dages varslinger fra en-

treprenøren modtager du en informationsfolder, som be-

skriver, hvordan du kan forvente renoveringen kommer 

til at forløbe, samt hvad du skal være opmærksom på. 

  

 

Tid 

Det har selvfølgelig taget længere tid i de første boliger, 

men som sagt forventer vi at kunne udføre de resterende 

boliger indenfor den fastsatte tid.  

 

Samlet set forventer entreprenøren ikke på nuværende 

tidspunkt, at disse indledende udfordringer får indfly-

delse på projektets samlede færdiggørelse, som er midt 

2022.  

 

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 
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