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CARLSRO  REFERAT 

Rødovre almennyttige Boligselskab    Oktober 2004 

    DAB 
      

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 

 

  Torsdag den 30. september 2004  

       kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 400 beboere fra 249 lejemål ud af i alt 597 lejemål i Carlsro rækkehusbebyggelsen. 

   

 

1. Velkomst og valg af dirigent. 

 

Jette Møller bød forsamlingen velkommen og indledte mødet med en kort præsentation af panelet, som 

bestod af kontorchef Ulla Gregor, DAB, projektleder Torben Andersen, DAB, Søren Jensen fra Torkil 

Laursen ApS, daglig byggeleder Ole Raun, Torkil Laursen ApS, formand for håndværkergrupperne 

Frank Carlsen, Wicotec A/S, næstformand i afdelingsbestyrelsen og repræsentant i byggeudvalget Otto 

Hansen og ejendomsleder Kim Andersen. 

 

Formanden benyttede lejligheden til at takke for fremmødet og begrundede mødeindkaldelsen med, at 

man ville orientere beboerne om de projektændringer, der var blevet foretaget siden opstarten den 1. 

august, samt at der har været flere forespørgsler og en vis bekymring blandt enkelte beboere over pro-

jektet. Jette Møller understregede, at det hverken er den nuværende, eller de tidligere afdelingsbe-

styrelser, som har besluttet, at der skal indlægges fjernvarme eller anden varmekilde i Carlsro, men at 

det er pålagt afdelingen ved lovkrav. Afdelingsbestyrelsen søgte inden projektets igangsættelse Rødov-

re Kommune om yderligere dispensation fra den nuværende el-varme, men fik afslag. Det skal tilføjes, 

at Rødovre Kommune har givet afdelingen dispensation i 15 år. 

 

Herefter foreslog Jette Møller, Ulla Gregor fra DAB som dirigent og gjorde samtidig forsamlingen 

opmærksom på, at det var dem, som bestemte, hvem der skulle være dirigent, og spurgte, om der var 

andre kandidater til valget, dette var ikke tilfældet, og forsamlingen valgte Ulla Gregor som dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes  

§ 12. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 

 

Ulla Gregor gjorde opmærksom på, at man af praktiske grunde ønskede at ændre punktrækkefølgen i 

den udsendte dagorden, og at pkt. 4 på dagsorden ”Orientering om forventninger til beboermedvirken”, 

blev ændret til pkt. 2.  

Ulla Gregor oplyste, at Carlsro Nærradio var til stede og optog mødet på bånd. 

 

 

2. Orientering om forventninger til beboermedvirken 

  

Torben Andersen fra DAB pointerede, at et af formålene med mødet var at informere beboerne om 

hvad, der var gået forud for projektets start, hvem der er ansvarlig for de forskellige områder, og hvilke 

forventninger der naturligt stilles til beboerne. 
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Inden opstart af projektet har mange møder fundet sted med afdelingsbestyrelsen og efterfølgende med 

byggeudvalget. Det oprindelige projekt er blevet revurderet på baggrund af beboermødet den 11. juni 

2003,  hvor man lyttede til beboernes ønsker og behov. Desuden har DAB sørget for at indhente et 

ekstraordinært tilskud fra El-sparefonden på 6 mill. kr. således, at omkostningerne ved indlæggelsen af 

fjernvarme kunne begrænses.  

 

Torben Andersen mente, at der var foretaget en realistisk økonomisk vurdering og at det forventes, at 

huslejestigningen kan fastholdes, selvom der er dukket flere uforudsete ting op. 

 

Torben Andersen anførte, at Wicotec A/S indtil videre har løftet opgaven tilfredsstillende.  

Torben Andersen udtrykte forståelse for beboernes ængstelse og til tider forvirring over projektet, fordi 

det er en meget stor arbejdsopgave, der griber drastisk ind i beboernes hverdag. Derfor er der blevet 

udsendt nyhedsbreve, som løbende har informeret beboerne om projektets stade og eventuelle ændrin-

ger i projektet. 

 

Som et andet eksempel på, at der er gjort et stort forarbejde i forbindelse med projektet, blev det 

nævnt, at DAB har afholdt et kick-off møde, som var et heldagsseminar med deltagelse af afdelingsbe-

styrelsen, ejendomsfunktionærerne, ejendomslederen, entreprenøren, teknikerne og håndværkerne. 

Formålet med mødet var at drøfte de forskellige krav og forventninger, som parterne har til hinanden. 

 

Torben Andersen oplyste, at den fastlagte tidsplan indtil videre overholdes. Selvom projektet ikke er 

nået så langt, er det meget positivt, for de største problemer opstår som regel i begyndelsen af  et pro-

jekt, og flere af dem er allerede blevet løst. 

 

Entreprenørens ydelser 

En af entreprenørens ydelser er, at han skal sørge for afdækning af gulve, dvs. lægge filt ud på gulve-

ne. Byggeudvalget har desuden sørget for, at beboerne kan afhente supplerende filt på ejendomskonto-

ret, samt flyttekasser og afdækningsplast. Entreprenøren skal også sørge for at fjerne gamle el-

radiatorer, hvis ikke beboerne selv kan bruge dem, det samme gælder varmtvandsbeholderen. Derud-

over bliver der foretaget malerreparationer i et vist omfang. 

I badeværelset, der hvor varmtvandsbeholderen og eventuelle rør har været, bliver skaderne udbedret. 

Har der været væv/hessian på væggen, vil væggen blive repareret og tillige vådrumsbehandlet.  

 

Det har i nogle tilfælde vist sig, at der er opsat bløde masonitplader, gipsplader og lign. uden på væg-

gene, fordi de har været kolde. Da disse vægge er ulovlige og brandfarlige, har byggeudvalget beslut-

tet, at de skal nedrives. I den forbindelse vil murer- og tømrerarbejde blive foretaget i det omfang, det 

er nødvendigt. 

 

Entreprenøren skal fjerne affald efter det daglige arbejde. Der skal plantes græs efter udgravningerne 

er lukket.  

 

Beboernes forventede indsats 

Det forudsættes, at beboerne læser de udsendte nyhedsbreve, som er gjort så letlæselige som muligt. 

DAB beder samtidig beboerne om, i videst mulig omfang, at deltage i de planlagte førsynsmøder, der 

bliver holdt i hver enkelt bolig. I mødet deltager ejendomsleder Kim Andersen, Per Gundersen, DAB 

og entreprenøren, som foretager en gennemgang af boligen og derefter udarbejder en arbejdsplan, hvor 

beboeren får helt konkrete informationer om, hvor de tekniske installationer bliver udført. Torben An-

dersen kunne i den forbindelse oplyse, at ikke to lejemål var ens, og at man derfor har måttet revurdere 

dele af projektet. Når arbejdet er fuldført, vil der blive foretaget en teknisk mangelgennemgang, hvor 

beboeren opfordres til at være hjemme og være med til at påpege eventuelle fejl og mangler. I mangel-

gennemgangen deltager, foruden byggeleder Ole Raun, også en repræsentant for DAB. 

 

Det er vigtigt, at beboerne er hjemme på det tidspunkt, der bliver varslet, og at der er adgang til boli-

gen. Nøgle kan om nødvendigt afleveres til Ejendomskontoret dagen før. 
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Tæpper og inventar skal fjernes til den aftalte tid. Har man svært ved at få dette gjort, opfordres naboer 

til at hjælpe hinanden. El-ledninger skal fjernes til den aftalte tid, der hvor man har fået at vide, at der 

skal være nye installationer. Adkomstveje skal ryddes, hvor der skal laves rørinstallationer. Hunde, 

katte og undulater er nødt til at blive passet andetsteds, hvis beboerne ikke er hjemme i arbejdsperio-

den. 

 

Ældre beboere, som har meget svært ved at overskue dette, skal under førsynsmødet gøre opmærksom 

på, at det er et problem. Det vil herefter blive forelagt byggeudvalget, der i hvert enkelt tilfælde vil 

tage stilling til, om der skal ydes ekstra hjælp. Torben Andersen understregede, at det absolut kun er i 

de tilfælde, hvor beboeren ikke er selvhjulpen, eller kan få andre til at hjælpe sig, at der kan blive tale 

om assistance. 

 

Dirigenten åbnede herefter op for, at forsamlingen kunne stille spørgsmål. 

 

Hanne Settling spurgte, om man kunne nøjes med at rydde et rum af gangen. 

Torben Andersen svarede, at det kunne man desværre ikke, da projektet af økonomiske grunde var 

blevet tilrettelagt så rationelt som muligt, og at det derfor skal være nemt for de forskellige håndvær-

kere at komme til. 

 

Helga Nielsen, Lucernevej 259 spurgte, om man kunne få nogle mindre radiatorer i stuen. Torben An-

dersen svarede, at ingeniørerne havde dimensioneret varmeapparaterne til at kunne give den optimale 

varme i  boligen, og at det derfor ikke var muligt. 

 

Benny Vejen, Rødovre Parkvej 562 spurgte, hvordan han i sit soveværelse skulle få flyttet sit  klæde-

skab og dobbeltseng 1 ½ m fra væggen. Torben Andersen svarede, at med hensyn til sengen  

var det desværre nødvendigt, enten at skille sengen ad eller stille den op ad væggen.  

 

Bjarne Sørensen, Korsdalsvej 38 spurgte, om man ikke kunne have sat et nyt prøvehus op med de æn-

dringer, der var blevet foretaget. Torben Andersen svarede, at det ikke har været muligt med et ekstra 

prøvehus, dertil var arbejdet for omfattende. 

 

Birthe Carelse, Rødovre Parkvej 268 spurgte, hvorfor der skulle være så stor en radiator i garderoben. 

Torben Andersen gjorde opmærksom på, at der ifølge lovgivningen skulle være en radiator i hvert 

rum, og at de var dimensioneret efter rummene. 

 

Ib Christensen, Lucernevej 275 spurgte, om man kunne få en skabelon til gulvpanelet. 

Torben Andersen svarede, at det kunne man få ved henvendelse til Byggelederkontoret. 

 

Preben Sørensen, Bjødstrupvej 39 spurgte, om det er korrekt, at der ifølge lovgivningen skal være en 

radiator i garderobeskabet. 

Søren Jensen svarede, at det er vigtigt, at varmenormen overholdes, og at garderobeskabet ikke betrag-

tes som et skab, men som et rum. Da husene er relativt dårligt isolerede, opstår der nemt fugt, derfor 

vil en lille smule varme i et rum gavne. Der er mange rør i garderoben.  

 

Kim Andersen gjorde opmærksom på, at det kun drejer sig om D og E huse, dvs. Lucernestien 1-65, 

Lucernevej 1-23 og Rødovre Parkvej til Bjødstrupvej. De øvrige huse A, B og C har ikke garderobe-

rum men kun udhuse, hvor der ikke skal sættes radiator op. 

 

Sikora, Korsdalsvej 48 spurgte, om forsænkede lofter skulle rives ned. Torben Andersen svarede, at 

det er ulovligt at have nedhængt loft i badeværelset på grund af svamp- og kondensproblemer.  
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Arne Frederiksen, Lucernevej 57, spurgte hvad en kilowatt koster og oplyste i øvrigt, at han var til-

freds med den indlagte varme og det samarbejde, han havde haft med ejendomsleder Kim Andersen og 

byggeleder Ole Raun.  

 

Torben Andersen svarede, at der vil blive opkrævet et acontobeløb på kr. 500,00 pr. måned uanset bo-

ligens størrelse. Når det første varmeår er gået, vil der blive udarbejdet et varmeregnskab ud fra kilo-

watt forbruget. Det vil være et specificeret varmeregnskab inklusiv driftsomkostninger, henlæggelser 

m.v.  Den konkrete varmeudgift kan derfor ikke med sikkerhed oplyses, før det første år er gået. 

 

Ivar Salomonsen, Rødovre Parkvej 270, havde set et enkelt eksempel på en garderobe, hvor arbejdet 

var færdigudført, og mente ikke, at det var gjort tilfredsstillende og spurgte, hvorfor varmerørene ikke 

kunne lægges ned langs panelet i stedet for at anbringe dem i loftet. Torben Andersen svarede, at hvis 

arbejdet ikke var udført tilfredsstillende, vil det blive lavet om og afleveret i ordentlig stand. Noget 

andet er, at rørføringen ofte kompliceres af øvrig rørføring. 

 

Ruth Olesen, Lucernestien 25 påpegede, at den arbejdsplan/tegninger, som blev udarbejdet ved førsy-

net ikke stemte overens med det arbejde håndværkerne udførte. Torben Andersen forklarede, at man 

havde gjort sig nogle erfaringer fra starten, og at det var grunden til at der var blevet foretaget forskel-

lige projektjusteringer/forbedringer. Fremover vil arbejdsplanen stemme overens med det udførte ar-

bejde.  

 

 

3. Orientering om renoveringens stade 

 

Frank Carlsen, Wicotec A/S orienterede om, at gravearbejde p.t. er i gang på Rødovre Parkvej 312-

352. Arbejdet forventes afsluttet i området den 31. oktober. Gravearbejde til de næste boliger startes op 

den 11. oktober, hvilket vil tage en 4-5 uger med hovedledningsarbejde fra Bjørdstrupvej, langs med 

Borgmester Gustav Jensen Vej og frem til Rødovre Parkvej 440. Der vil samtidig blive gravet imellem 

husene i området Lucernevej 107-133 med opstart fra den 20. oktober. 

 

Status på husinstallationerne er, at der arbejdes i husene på Lucernevej, 57 - 15. Omkring 75 huse er 

færdige på nuværende tidspunkt. 

 

Tidsplan for de kommende installationer vil blive omtalt mere udførligt i det næste nyhedsbrev. 

 

Den tidligere udleverede tidsplan i nyhedsbrev nr. 5 er blevet overholdt. 

 

 

4. Orientering om projekttilpasninger 

 

Ole Ravn fra Torkil Laursen ApS oplyste, at den enkelte beboer under førsynet får nøjagtig besked om, 

hvor radiatorerne skal placeres. Beboerne skal huske, at møbler skal flyttes ca. 1 m fra væggen i alle de 

rum, der skal arbejdes i og fjerne eventuelle gulvtæpper. Nedhængte lofter, vægbeklædninger og yder-

vægbeklædninger skal i de fleste tilfælde fjernes eller skæres op. Ole Ravn fremviste forskellige ek-

sempler på, hvor rørføringen har været meget vanskelig at foretage. Et problem har været, at der inde i 

mange paneler, som håndværkerne har skåret op ligger forskellige installationer, som ingen har kendt 

til. Der har været loftplader, som gemmer gamle el-kabler, hvor man har bedt beboerne om at fjerne 

dem, for at kunne foretage den nødvendige rørføring. I andre tilfælde har det været en hoved-

elinstallation eller et vandrør, som kolliderer med rørføringen.  

 

Der vil blive placeret en høj radiator i badeværelset bag døren. Radiatorventilen sidder ca. 1,80 m over 

gulvet. Den er samtidig en termostatventil, derfor skal den kun indstilles én gang. 
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Søren Jensen fremviste eksempel på en oliekamin, hvor der stadig sad ventiler tilbage fra den gang 

varmen skulle fordeles i huset. Kaminen vil blive fjernet, men hullerne vil ikke blive lukket. Der vil 

blive lavet en reparation af det sted, hvor røret fra kaminen er ført ind i skorstenen og en reparation af 

gulvet, hvor kaminen har stået. Hvis beboerne ønsker det, kan kaminen få lov til at blive stående. 

 

Varslingstidspunkter 
 

Emne Tid 

Gravearbejder:  

Varsling om gravearbejde ca. 2 uger før udførelse 

  

Husinstallationer  

Varsling om førsyn og nøgler ca. 4 uger før udførelse 

Førsyn 

samt udlevering af husplantegning 

ca. 2 uger før udførelse 

Varsling om udførelse 3 dage + weekend før udførelse 

Udførelse Start jf. beboerbrev og max. 2 uger 

Ingen koldt vand max. 8 timer 

Ingen varmt vand max. 4 dage 

Varsling om mangelgennemgang max. 1 uge efter udførelse 

Teknisk mangelgennemgang max. 2 uger efter udførelse 

Mangelafhjælpning max. 3 uger efter udførelse 

Nøgler retur max. 4 uger efter udførelse 

Instruktionsmøde max. 10 uger efter udførelse 

  

 

Møbler og andet inventar kan stilles tilbage på 10. dagen.  

 

Beboerne vil få udleveret en skriftlig instruktion, der illustrerer hvordan varmtvandsbeholderen funge-

rer, og hvordan måleren aflæses. Der vil desuden blive afholdt et instruktionsmøde for en husrække af 

gangen med en repræsentant til stede fra leverandøren. Her vil der være lejlighed til at stille alle 

spørgsmål. 

 

Dirigenten åbnede herefter op for, at der kunne stilles spørgsmål igen. 

 

En beboer spurgte, med henvisning til et af de fremviste eksempler, om det virkelig var nødvendigt 

med en rørføring rundt om badeværelset, om der ikke var mulighed for at skjule rørene, eller de kunne 

lægges under gulvet. Frank Carlsen svarede, at eksemplet kun var vist som et alternativ, og at det var 

valgfrit for den enkelte beboer. Byggeledelsen kunne anbefale en anden løsning, hvor rørene var gemt 

under nyt dørtrin, og radiator placeret på væg ud mod stien. 

 

En kørestolsbruger var bekymret for, om hun var nødsaget til at flytte hjemmefra i de 10 dage arbejdet 

pågår. Jette Møller svarede, at hvis man kun kunne komme rundt i sin bolig i kørestol, ville bygge-

lederkontoret, Ole Raun, være behjælpelig med at finde mulighed for indkvartering andetsteds i perio-

den. Vedrørende radiatorer vil der blive taget hensyn til, at man er kørestolsbruger.  

 

Maj-Britt Andersen, Lucernestien 29 klagede over, hvor meget støv der var i boligen efter håndvær-

kerne, hvilket var et problem for astmatikere. Torben Andersen opfordrede til, at man henvendte sig til 

byggeledelsen og på formødet gjorde opmærksom på det specielle problem inden arbejdet gik i gang, 

så man kunne finde en løsning. 
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En beboer spurgte, om man må pakke rørene ind, hvortil Torben Andersen svarede, at det måtte man 

gerne. Dog bør man tænke sig om hvis det er varme og kolde rør sammen, og desuden vil man ved 

fraflytning blive bedt om at retablere. 

 

En beboer klagede over, at hun ikke på grund af sin højde kunne nå at indstille radiatoren i bade-

værelset. Torben Andersen svarede, at byggeudvalget vil se på problemet, som kunne løses teknisk,  

hvis økonomien tillader det.  

 

Ruth Olesen, Lucernestien 25 gjorde opmærksom på, at håndværkerne ikke i hendes tilfælde havde 

ryddet ordentlig op efter sig. Torben Andersen gav på byggeledelsens vegne en uforbeholden und-

skyldning og sagde, at fremover vil lignende situationer ikke gentage sig. 

 

Anne Pedersen, Rødovre Parkvej 502 spurgte, om radiatoren i badeværelset kunne vendes en halv om-

gang, så håndtaget kom til at sidde forneden. Frank Carlsen svarede, at det var ikke muligt, for så ville 

der komme endnu flere rør ude i garderoberummet. Desuden var den hængt lodret for også at kunne 

bruges til håndklædetørring. 

 

Grethe Reinwald Nielsen, Lucernestien 23 påpegede, at den instruktion, i form af et lamineret A4-ark, 

som er blevet udleveret midlertidigt, ikke er det rigtige. Det bekræftede Frank Carlsen, og man er der-

for ved at udarbejde en ny, der ikke er så teknisk, men lettere at forstå. Grethe R. Nielsen oplyste, at 

hun havde set, at rørene var pakket ind i isogena/grå plast. Frank Carlsen svarede, at man desværre 

havde fundet ud af, at det var en dårlig løsning, og at det fagligt ikke var i orden.  

 

Jørgen Qvistgård, Lucernevej 401 spurgte, hvilke konsekvenser installation af fjernvarmen har i de 

huse, hvor køkken- og badeværelser for nyligt er renoveret? Kim Andersen svarede, at de tekniske 

installationer kan udføres, uden at der skal foretages yderligere ændringer. 

 

Claus Bardino, Lucernestien 17 spurgte, hvorfor radiatoren i garderobeskabet ikke kan være mindre, 

og om der ikke er forbundet en ekstra udgift med de stophaner, der er blevet lukket inde. 

Søren Jensen opfordrede Claus Bardino til at komme op på byggelederkontoret, hvor de sammen kan 

gennemgå hvilke beregninger, der ligger til grund for radiatoren størrelse, og at det er korrekt, at der 

skal være adgang til stophanerne, hvilket der også er, da pladen er aftagelig. Torben Andersen tilføje-

de, at det aldrig kunne undgås, at der opstod uforudsete udgifter i et så kompliceret projekt, og at det 

var derfor, at der i budgettet er afsat ekstra midler til at imødegå disse. 

 

John Haag, Lucernevej 77 spurgte, om der kommer dørstop i badeværelset, så døren ikke bliver øde-

lagt. Hvis man vil have radiatoren i entreen, om rørene ikke kunne trækkes ude i badeværelset, og hvad 

koster ingeniørerne, og at vinduerne ikke var blevet lukket efter at håndværkerne havde forladt arbej-

det i hans bolig. Panelet svarede, at udgifterne til et dørstop ikke er med i projektet, men at byggeud-

valget har noteret det. Ulla Gregor svarede, at på afdelingsmødet i juni 2003 fremgik det af budgettet, 

at der var en samlet håndværkerudgift på 61 mill. og en samlet omkostningspost på 8 1/2 mill. kr., 

hvilket dækker alle rådgivningsudgifter, renteudgifter og eventuelle øvrige udgifter. 

 

Kirsten Rohr, Lucernevej 37, ville gerne vide, hvorfor afdelingen ikke kunne betale udgiften på kr. 

40,00 til et dørstop i badeværelset. Torben Andersen svarede, som nævnt ovenfor, at byggeudvalget 

har noteret det og vil tage det med i sine overvejelser. 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål. 

 

 5. Eventuelt 

 

Ivar Salomonsen, Rødovre Parkvej 270, protesterede mod den varslede huslejestigning på kr. 613,00 

pr. måned, som alle lejemål skal betale, og mente ikke, at det var korrekt, at den var vedtaget på det 

ekstraordinære afdelingsmøde den 11. juni 2003. Ivar Salomonsen mente yderligere, at den strider mod 
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gældende lovgivning på området, idet han henviste til bekendtgørelse af  lov om leje af almene boliger, 

hvorfra blev citeret ”at huslejestigninger som følge af drifts- eller vedligeholdelsesudgifter skal fast-

sættes efter deres indbyrdes brugsværdi”. Ivar Salomonsen gjorde opmærksom på, at han sammen med 

Birthe Carelse har sendt en indsigelse over huslejestigningen til Beboerklagenævnet i Rødovre Kom-

mune, og at de forventer, at den bliver behandlet inden for kort tid. 

 

Ulla Gregor gjorde opmærksom på, at forbedringen ved indførelsen af fjernvarme kommer alle beboe-

re lige meget til gode, og at den varslede huslejestigning er korrekt og lovligt vedtaget, og at den er 

godkendt i Selskabsbestyrelsen og hos Kommunen, som også har taget stilling til, at forbedringshusle-

jestigningen er den samme i kroner uanset lejemålets størrelse. I øvrigt undrede Ulla Gregor sig over, 

at beboeren ikke først havde skrevet til DAB, før man klager til Beboerklagenævnet. 

 

Birthe Carelse oplyste, at den varslede huslejestigning udgør 30% for pensionistboligerne, og at det er 

en stor stigning. 

 

Ulla Gregor svarede, at indførelsen af fjernvarme er for at tilgodese udviklingen i Carlsro, og at det er 

til alles bedste. Understregede endnu en gang, at kommunen er velvidende om, at den procentvise stig-

ning i huslejen er forskellig for beboerne. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der afslutningsvis takkede mødedeltagerne for et godt og 

konstruktivt møde. Formanden forsikrede, at bestyrelsen fortsat vil gøre alt, hvad de kan for at mind-

ske generne for beboerne, men at projektet skal gennemføres med de besværligheder, det nu en gang 

medfører.   

 

Mødet sluttede klokken 22.00. 

 

 

    

     

 

 Som Dirigent 

 

 

 

 Ulla Gregor 


