
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. NOVEMBER 

2021 

Til beboerne i Avedøre Stationsby Nord.  

 

Status 

Nu har jeres byggeprojekt ”Fremtidssikring af varmean-

læg” været igang i små 9 måneder.  

 

Entreprenøren har fået et rigtig godt flow op at køre i 

rækkehusboligerne. Opsætning af den elektroniske nøg-

lelås (Danalock) i rækkehusene, har vist sig at give den 

nødvendige tryghed for beboerne, samt den bidrager til 

at opretholde flowet i boligerne, med de håndværkere 

der skal ind og ud i forbindelse med arbejder. 

 

Beboerne har givet udtryk for at entreprenøren har været 

rigtig gode til beboerhåndtering samt under deres arbej-

der i boligerne, at have taget megen hensyn til den en-

kelte beboer, hvilket vi er glade for er tilfældet. 

 

Entreprenøren har ligeledes tydeligt vægtet, at de udførte 

arbejder lever op til den kvalitet der er blevet udbudt. 

Dette kan ses at være tilfældet når vores rådgiver, laver 

løbende mangelgennemgang på de færdige boliger. 

 

Tid 

Tidsplanen er desværre forsinket, hvorfor Blytækkerpor-

ten desværre først opstartes efter nytår.  

Opstart i de enkelte lejemål i Blytækkerporten, ser ud 

som følger, men vær opmærksom på dette kan ændre 

sig, alt afhængig af projektets fremdrift: 

 

31. jan 22 ETAPE 31 Blytækkerporten 3A-29 
 

7. feb. 22, ETAPE 32 Blytækkerporten 31A-57 + 69-7 

 

14 feb. 22, ETAPE 33 Blytækkerporten 59A-67 + 75-

85 + 93-101 

21 feb. 22, ETAPE 34 Blytækkerporten 91-87 + 105A-

121 + 131-139 

 

28 feb. 22, ETAPE 35 Blytækkerporten 123-129 + 141-

145 + 151-165 

 

7 mar. 22, ETAPE 36 Blytækkerporten 52-54 + 70-90 

 

14 mar. 22, TAPE 37 Blytækkerporten 26-38 + 56-68 

 

21 mar. 22, TAPE 38 Blytækkerporten 4-24 + 40-50 

 

 Det betyder også, at den sidste etape der udføres inden 

jul er etape 26, som indeholder Gørtlerporten 142 til 154 

og 116 til 120 (lige numre). Etape 27 vil få monteret nøg-

lelås på opstartsdagen den 3. januar 2022, så beboere ikke 

skal have lås siddende over jul og nytår. Der vil dog være 

en førregistrering allerede den 7. december 2021, såfremt 

i ikke er hjemme, bedes i afleveret en nøgle til EK inden. 

Der skal altså ikke være ryddet i boligerne inden jul, men 

først efter nytår, hvilket vil fremgå af jeres varsling. 

 

Vi er meget opmærksomme på at entreprenøren, skal 

overholde deres varslinger, således der ikke opstår unø-

dige gener for beboerne. Der er god dialog med entrepre-

nøren, og vi vil løbende sikre os den bedste fremdrift i 

byggeprojektet og kvalitet. 

 

Overordnet gør vi, som beskrevet i tidligere nyheds-

breve, at arbejderne i rækkehusene færdiggøres før vi op-

starter arbejderne i Bymuren. Arbejderne forventes op-

startet i Bymuren omkring marts/april 2022. Der vil dog 

højst sandsynligt være et lille overlap for at udnytte 

håndværkerressourcerne bedst muligt, hvor Bymuren så 

småt opstarter og rækkehusene færdiggøres. 

 

Nyhedsbrev nr. 7 

Avedøre Stationsby Nord  

Fremtidssikring af varmeanlægget  



 
 

 

 

 

 

 

Arbejdstiden i rækkehusene følger fortsat processen på 

20 dage, som tidligere er kommunikeret ud i nyhedsbrev 

nr. 6. Der har dog desværre været enkelte undtagelser, 

som skyldes dels sygdom blandt håndværkerne og pro-

blemer med at skaffe radiatorer. Begge dele er der arbej-

det hårdt for at undgå. Det er aftalt, at der ikke opstartes 

nye etaper før der er sikkerhed for at der er materialer til 

at færdiggøre etapen. Derudover har entreprenøren fået 

ekstra mandskab, så de er mere modstandsdygtige over-

for sygdom.  

Vi håber derfor ikke at der opstår lignende udfordringer 

fremadrettet.  

 

Adgang til boliger og rydning 

Vi er i den første fase stødt på enkelte boliger, hvor der 

enten ikke har været ryddet eller at der ikke har været 

rengjort.  

 

Det er rigtig vigtigt, at der ryddes, så håndværkerne kan 

komme uhindret til og udføre deres arbejde ellers risikere 

vi, at de ikke kan holde den fremdrift, som der er lagt op 

til i tidsplanen. Det vil give forsinkelser og vi risikere 

også at det bliver dyrere for entreprenøren og dermed 

dyrere for jer. 

 

Vi er stødt på enkelte boliger, hvor håndværkerne af ar-

bejdsmiljømæssige årsager ikke har kunnet opstarte re-

noveringen på grund af rengøringsniveauet. Det er rigtig 

vigtigt, at boligerne er rengjorte inden håndværkerne op-

starter, så vi undgår unødvendige forsinkelser i bygge-

projektet. 

 

Informationsmøder 

Vi vil gerne give jer den bedste information om projektet 

Derfor inviterer vi de kommende etaper til informations-

møde, hvor vi fortæller lidt om den proces der kommer 

til at foregå inde i jeres boliger. 

 

Det næstkommende informationsmøde er for de første 

etaper i Bymuren, som først opstartes marts/april 2022. 

De berørte boliger bliver inviteret via en invitation i deres 

postkasse. 

 

Corona tiltag 

Vi passer selvfølgelig rigtig godt på – både på dig og 

på vores håndværkere. Det kan være udfordrende at 

arbejde med mundbind på en hel dag, men beder du 

om at håndværkerne bærer mundbind, når I skal tale 

sammen, så gør de det. Desuden bruger de handsker 

og/eller hånd-sprit. Du er selvfølgelig velkommen til 

at stille spørgsmål til håndværkerne, men alle henven-

delser bør ske til ejendomskontoret og husk at holde 

god afstand til håndværkerne. 

 

Kontaktinfo til Ejendomskontoret  

Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer til 

projektet er du meget velkommen til at kontakte ejen-

domskontoret via nedenstående kontaktoplysninger. 

 

Ejendomskontoret, er pr.01. september 2021, tilbage til 

vores normale åbningstider, men pga. den stigende Co-

rona smitte, er adgangen til Ejendomskontoret, begræn-

set til 2 personer, ad gangen. 

 

• Personlig henvendelse man, tirs.,tors., fredag kl. 8-9 

samt onsdag kl. 16-18 

• Telefonisk henvendelse man,tirs.,tors., fredag kl. 9-10 

• 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. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig Jul og et lykkebringende 

Godt Nytår. 

 

 
 

 

Venlig hilsen 

Følgegruppen 


