
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6. JUNI 2022 

Til beboerne i  

Bymuren: 

60-2  

Boligselskabet Avedøre Boligselskab 

 

Hermed varsles renovering af varmein-

stallationer i din bolig.  

 

Arbejdet i de første boliger påbegyndes om ca. 6 

uger.  
 

Adgang til din bolig 
I forbindelse med udskiftning af varmeinstallationer 
skal håndværkerne have adgang til din bolig.  
 
Adgang til for registrering starter med 
en før registrering af eksisterende for-
hold, og ca. 2 uger efter vil arbejdet med udskift-
ningen begynde. 

 

Adgang 
Hvis IKKE håndværkene får adgang, kan det give 
forsinkelser i projektet, og det kan få økonomiske 
konsekvenser for afdelingen og for beboeren i den 
pågældende bolig. 
 

Nøgler og adgang til din bolig 

Håndværkerne skal have fuldt adgang til din bolig, 

når arbejderne udføres.  

Der anvendes et låsesystem ved navn Danalock. 

 

Det fungerer sådan at der sættes en boks på inder-

siden af din hoveddør, som håndværkerne kan 

åbne vha. 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 registreres det altid hvilke håndvær-

kere der går ud og ind og du skal ikke engang afle-

vere din nøgle, men blot åbne døren den dag bok-

sen skal monteres. App’en programmeres så der 

kun gives adgang til håndværkerne i arbejdstiden 

på hverdage. Du vil kunne bruge din hoveddørs-

nøgle, som du plejer.  
 

Tidsplan / Vigtige datoer  
Udskiftningen forventes at vare ca. 25 arbejdsdage 
pr. bolig ekskl. mangelafhjælpning. Mangelregi-
strering og afhjælpning forventes udført inden for 1 
uge efter, at arbejdet er færdigmeldt. 
 
Bymuren 60-56 
Opstart mandag den 25. juli 2022 
Herefter fortsætter vi med nr. 54 og arbejder os 
hen til 2. 
 

Hvad skal der ske? 
Der skal udføres en større udskiftning af eksiste-
rende varmeinstallationer i lejemålene. Der op-
sættes nye installationer i alle rum.  
Du som beboer skal være opmærksom på føl-
gende: 

 

• Alt efter behov, vil der blive etableret el-radiato-
rer, med måler i lejlighederne, når radiatorerne 
demonteres. 

• Entreprenøren vil ved registreringen foretage 

en skriftlig og en fotografisk registrering af vvs- 

og varmeinstallationer i din bolig. Entreprenø-

ren gør udelukkende dette med henblik på 

planlægning af arbejdet 

 

 

6 ugers varsling – Adgang til boligen 
Fremtidssikring af varmeanlægget i Avedøre Stationsby 
Nord  



 

 

 

 
 

Information før opstart 
Foruden denne 6-ugers varsling, bliver der afholdt 
beboerinformationsmøder, etapevist som projektet 
skrider frem. 
 
Før opstart af arbejder i de enkelte boliger, vil du 
modtage en 14- og 3 dages varsling fra entrepre-
nøren med information og nærmere præcisering af 
dato og tidspunkt for, hvornår entreprenøren skal 
have adgang,  
 

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 

• Hvem du kan kontakte for yderligere 
spørgsmål 

 
Adgang til din bolig 
I forbindelse med udskiftning af varmeinstallatio-
ner skal håndværkerne have adgang til din bolig.  
Giver du ikke adgang til din bolig til den varslede 
periode, vil dette betyde, at dit lejemål kan opsi-
ges eller ophæves, jf. lov om leje af almene boli-
ger §§ 84 og 90. 
 

Forberedelser 
For at håndværkerne kan udføre deres arbejde, 
bedes du rydde arbejdsområdet i boligen, så 
der er plads til, at håndværkerne uhindret kan 
komme til. Du vil få mere præcis information om 
de forberedelser, du skal foretage i de varslin-
ger, som omdeles før opstart.  
 

Inden vi kommer, vil vi bede dig om følgende: 

 

• Rykke møbler o. Lign ud fra vægge, hvor der 
er    radiatorer. Der skal være min. 1 meter ud 
fra radiator og hele fladen fra radiator til væg.   
  
• Hvis du har kabler/ledninger langs facaden og 
evt. antennekabel eller lignende, som føres 
gennem facaden udefra, bedes disse demonte-
ret inden renoveringen starter.  
• HVIS – du har væg‐til‐væg‐ tæpper eller vinyl 

bedes dette løsnet fra vægge så gulvet kan frit-
lægges.  
 
• Rydde et gangareal hele vejen til alle radiato-
rer 
 

Indboforsikring 
Projektet er omfattet af en byggeforsikring, men 
som udgangspunkt bør du informere din egen 
indboforsikring omkring opstart renovering.  
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 
renoveringsprojektet. 
 

Kontaktinfo til Ejendomskontoret  

Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymrin-

ger til projektet er du meget velkommen til at kon-

takte ejendomskontoret via nedenstående kontakt-

oplysninger. 

 

• Ejendomskontoret, er pr.01. september 

2021, tilbage til vores normale åbnings-

tider, men pga. Corona smitte, i sam-

fundet, er adgangen til Ejendomskonto-

ret, begrænset til 2 personer, ad gan-

gen 

• Der er åbent for personlig henvendelse 

man, tirs., tors., fredag kl. 8-9 samt ons-

dag kl. 16-18 

• Derudover er der telefontid, Telefonisk 

henvendelse man, tirs., tors., fredag kl. 

9-10  

• Husk, du altid kan følge projektet via 

Ejendomskontorets hjemmeside: 

https://ek-avedorenord.dk 

• Ring, mail eller brug app’en ”Mig og Min 

Bolig”. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
På vegne af følgegruppen 
 
Ronnie Fabricius, projektleder KAB 

https://ek-avedorenord.dk/

