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Fremtidssikring af varmeanlægget  

 

 Hvidovre, den 24. september 2021  

 

 

Til samtlige beboere i afdeling Nord 

 

På afdelingsmødet den 21. september 2021, under punktet eventuelt, blev der stillet 
spørgsmål vedr. vores igangværende varmeprojekt. 

Da disse spørgsmål / svar har interesse for mange af vores beboere, følger således, som 
lovet, seneste nyt herom. 

 

Ejendomslederen orienterede om den energitekniske handleplan, herunder vores varme-
projekt der er forsinket på grund af manglende materiale leverancer. 

 

Etape 20, 21 og 22 (Gørtlerporten 59 - 133), fortsætter og vi har de materialer vi skal bru-
ge. 

Det er vigtigt at I ved, vi ikke påbegynder nye lejemål, før vi har sikret os, at vi har 
alle materialer klar. I skrivende stund, kender vi ikke leveringstiden på radiatorerne og  
ved således ikke hvornår de efterfølgende etaper påbegyndes. 

 

Spørgsmål: Bymuren har ikke fået en ny 3 måneders varsling efter i varslede os ved op-
starten af projektet. 

Svar formanden: Vi valgte i stedet at starte i rækkehusene og køre disse færdige. Dette 
skyldes også at i Bymuren kan man ikke som i rækkehusene, springe en bolig over, hvis 
dette bliver nødvendigt, da Bymuren er etagebyggeri og hænger sammen opgangsmæs-
sigt. 

 

Spørgsmål: En beboer savnede en ny tidsplan. 

Svar ejendomsleder: Prøv at kigge på hjemmesiden – Alle varslinger og informationer lig-
ger der. De varslinger I har fået, køres færdige. I bliver varslet igen, når vi hører mere. 

 

Spørgsmål: Hvornår bliver de sidste ting lavet i min bolig.  

Svar ejendomsleder: Det må vi følge op på et andet tidspunkt. (Beboeren er efterfølgende 
kontaktet). 
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Spørgsmål: Hvem melder ud når planen ikke overholdes? 

Svar ejendomsleder: Ved ændringer omdeles ny information af Christoffersen & Knudsen 
og den omdelte information forefindes ligeledes på hjemmesiden. 

 

Spørgsmål: Evalueres projektet? 

Svar formanden: Der evalueres på alle følgegruppemøderne også her bliver tidsplanen 
tilrettet. 

 

Spørgsmål: På hjemmesiden er tidsplanen fra april 2021. Bør den ikke tilrettes. 

Svar ejendomsleder: Tidsplanen på hjemmesiden er fra juli 2021 og er meget overordnet. 
Rækkehusene slutter i januar 22 hvor Bymuren starter. Men der startes ikke op hvis vi ikke 
har materialerne. Når jeres bolig opstartes, varsles i med 14 dage. 

 

Spørgsmål: Kan man få hjælp til at flytte møbler osv. og skal de være flyttet ved for-
registreringen. 

Svar beboerkoordinator: Nej ved for-registreringen fortæller vi jer hvad der skal flyttes for 
at håndværkerne kan komme til og vi kan godt hjælpe i nogle tilfælde. 

 

Spørgsmål: Kommer der stadig 3 måneders varsling. 

Svar Ejendomsleder: Ja det gør der. 

 

En beboer spurgte hvornår kommer der varme på. 

Svar ejendomsleder: Der er varme på, det reguleres efter udetemperaturen. Kontakt ejen-
domskontoret hvis der er varmeproblemer.PS, ved fejlsøgning næste dag, konstateres en 
lukket ventil, den blev straks åbnet og de berørte beboere havde varme igen. 

 

Tak for et godt møde. 

 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 

 

 

 

 


