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Fremtidssikring af varmeanlægget  

 

 Hvidovre, den 17. september 2021  

 

 

Til samtlige beboere i afdeling Nord 

 

Som i alle ved opstår der i sådanne projekter, uagtet, projektets forberedelse og planlægning, situa-

tioner, der skal håndteres / ændres når vi rammer virkeligheden. 

Og det sker jo også her, flere af jer har oplevet at vi måtte omvarsle, og således ændre på tidligere 

varslede datoer, til stor ærgrelse og gene for os alle. 

Det beklager vi meget, men ingen synes om at omvarsle, men det er nødvendigt når tingene ikke 

længere kan lade sig gøre, som planlagt. 

Årsag hertil kan skyldes flere ting, hidtil manglende håndværkere, sygdom og i få tilfælde boliger 

der ikke var klar til tiden, ting vi alle kan gøre noget ved og komme videre derfra. 

 

Som i også alle sikkert ved eller har hørt om, er verden efter Corona, ramt af diverse produktions-

problemer. Dette gælder elektronik, biler, stål og mange andre råvarer, alt sammen med forventet 

prisstigninger, til følge. 

Vi har, på trods af afgivne ordrer, for længst, på de ønskede radiatorer, oplevet stigende problemer 

med leveringen. Her og nu, kan vi faktisk ikke få nogle leverancer. Producenten, som Christoffersen 

og Knudsen, har samarbejdet med i mange år, kan slet ikke få bekræftelse på en leverancedato.  

Lidt enkelt fortalt, skal der bruges stål til fremstilling af en radiator, men det er intet stål at købe. 

Således kan der ikke produceres radiatorer og lagrene er for længst tømt. 

 

Der arbejdes dagligt på at bedre denne situation, og vi håber at det ikke går så galt. Vi er dog også 

af den opfattelse, at I alle skal være bekendt med leveranceproblematikken og vide at vi gør alt hvad 

der muligt, for at finde løsninger. 

Yderlig information følger, så snart vi har nyt. 

 

Med venlig hilsen 

Christoffersen & Knudsen                                                            Ejendomskontoret 

 

 

 

 


