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26. JANUAR 2022 

2022RSLING 

Til beboerne i Avedøre Stationsby Nord – 

Bymuren 124 – 2. 

 

Hvad skal der laves? 

Den 27. august 2019 besluttede Avedøre Stationsby Nord 

at igangsætte projektet ”fremtidssikring af varmeanlæg” 

for en samlet huslejestigning på 3,83 %. 

 

Projektet omhandler følgende: 

• Nye radiatorer inkl. rør i paneler og stigestrenge. 

• Radiatorfordelingsmålere. 

• Dataopsamling. 

• Ombygning i varmecentraler. 

• Nye præisolerede varmerør i jord. 

 

Arbejde i din bolig   

I din bolig skal der udskiftes samtlige radiatorer inkl. rør 

og stigestrenge. Der opsættes derefter radiatorfordelings-

målere.  

 

Ombygning i varmecentraler og nye varmerør i jord vil 

ikke berøre din bolig direkte. 

 

Varslinger 

Før arbejdet starter i din bolig, vil du få yderligere tre 

varslinger henholdsvis 6 uger, 14 dage og 3 dage før, der 

er brug for adgang til din bolig.  

 

I varslingerne vil der være angivet et nøjagtigt tidsrum 

for den konkrete arbejdsperiode for arbejdet i din bolig, 

og der vil også være beskrevet, hvilke forberedelser du 

skal gøre, så håndværkerne kan komme til.    

 

Denne 3-måneders varsling er en overordnet varsling, 

hvor de første boliger i Bymuren opstarter i april måned 

efter varslingen er omdelt, men de sidste boliger kan for-

vente der går mere end de 3 måneder. De sidste boliger 

opstarter i medio af 2022. 

 

 

Vi har lovet at være lidt skarpere på, hvor lang tid bebo-

erne kan forvente der går inden entreprenøren starter, 

altså de første boliger starter selvfølgelig 3 måneder efter 

varslingen er omdelt, men de sidste boliger kan forvente 

der går mere end 3 måneder. 

 

Overordnet tidsplan for projektet 

Arbejderne i boligerne startede i marts 2021 og hele pro-

jektet forventes færdigt i efteråret 2022. 

Varigheden af arbejderne i din bolig afhænger af boligens 

størrelse og bliver præciseret I de kommende varslinger. 

 

Adgang til din bolig 

Håndværkerne har brug for adgang til din bolig.  

 

I stedet for den traditionelle nøgleboks anvendes et låse-

system ved navn Danalock, hvor der monteres en låse-

boks på indersiden af din hoveddør. Du kan derfor bruge 

din hoveddørsnøgle, som du plejer. Håndværkerne får 

derved adgang til den enkelte bolig via en app. Med 

dette system er det muligt at styre, hvem der skal have 

adgang til boligen, hvornår. Vi har dermed hele tiden 

styr på, hvem der har adgang til din bolig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 måneders varsling –  
Avedøre Stationsby Nord – Fremtidssikring af varmeanlægget 

    1. februar 2022 

Adgang til din bolig 

Adgang til dit lejemål skal vars-

les med minimum 6 ugers var-

sel jf. lov om leje af almene bo-

liger § 33, stk. 1. 

Giver du ikke adgang til din bo-

lig til den varslede periode, vil 

dette betyde, at dit lejemål kan 

opsiges eller ophæves, jf. lov 

om leje af almene boliger §§ 

84 og 90. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Informationsmøde 

Der lavet en video, som forklarer lidt omkring projektet, 

som kan findes på boligafdelingens hjemmeside Inden 

arbejdet går i gang i den første etape af bymuren  som du 

er en del af, vil du modtage en invitation til et informati-

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

turligt vil opstå. Samt hvor vi fortæller lidt om den pro-

ces der kommer til at foregå inde i jeres boliger 

 

Du får nærmere instrukser herom. Dato for afholdelse af 

informationsmødet er torsdag den. 3. marts kl. 18:30.  

 

 

Med venlig hilsen, Projektleder KAB, Ronnie Fabricius 

 

  

 


