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Projekt om nyt byrum ved Vibevej og Nattergalevej 

På generalforsamlingen i januar 2018 besluttede foreningen at takke ja til byfornyelse af pladsen 

foran caféen ved krydset Vibevej og Nattergalevej. 

Københavns Kommune har meddelt foreningen, at dette desværre ikke bliver gennemført alligevel. 

 

Parkering i Nordvest 

Københavns Kommune har besluttet at indføre tidsbegrænset parkering i gaderne omkring 

Nordrevænge pr. 28. november 2018. Mere info her: https://www.kk.dk/tidsbegraenset-parkering 

og i din eboks. 

 

Badeværelsesgulve 

Bestyrelsen skal beklage, at der ikke har været nyt omkring badeværelsesgulvene. Dette skyldes 

ikke, at der ikke sker noget i sagen. Derimod har det vist sig, at sagen er mere kompliceret end 

først antaget. Derfor har der været brug for flere byggetekniske, juridiske og økonomiske 

afklaringer inden vi går videre. De har været i gang i noget tid og pågår stadig. 

Når vi har det hele på plads, om de igangværende undersøgelser, vender vi tilbage med mere 

information. 

 

1.-års gennemgang af sidste års entrepriser 

1.-års gennemgangen af VVS-entreprisen (stigstrenge, faldstammer, rørudskiftninger i kælder) er 

gennemført. Der var ganske få og meget små mangler, som blev udbedret.  

 

1.-års gennemgangen af facadeentreprisen (nye vinduer, omfugning, understrygning mv.) 

gennemføres fra uge 44. Alle har fået en seddel i postkassen, som kan afleveres i entreprenørens 

postkasse ved siden af porten i gården ved Nattergalevej 74/76.  

Derfor vil der i den kommende tid være håndværkere i foreningen.  

 

Glatførebekæmpelse i Nordrevænge 

Nu begynder den kolde tid. Det er vores nye ejendomsservicefirma, 2G, som står for 

glatførebekæmpelsen. Husk at stille cykler (ved indgangene og i gården), så de kan komme til med 

deres maskiner. 

 

Ejendomsservicefirma i Nordrevænge 

2G varetager alle opgaver vedrørende vores ejendom: Viceværtservice, ejendomsfunktionær, 

trappevask, varmemesterservice, renhold af ejendommen, døgnvagt m.m.  

 

2G kontaktes på alle tider via mail: kontakt@2gerhverv.dk 

Telefontid: mandag og tirsdag 10-12 på 91 987 987 

 

I tilfælde af akutte behov (af uopsættelig karakter) benyttes samme tlfnr. 91 987 987 og 

vejledningen på telefonsvaren følges. 

 

 

https://www.kk.dk/tidsbegraenset-parkering
mailto:kontakt@2gerhverv.dk


Varmeinstallationer og varme i lejligheder 

Bestyrelsen har den seneste måned modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der mener, at 

deres lejligheder ikke kan opvarmes tilstrækkeligt.  

I løbet af det seneste år har foreningen fået hjælp til at optimere styringen af vores 

varmeinstallationer. Årligt bruger vi nemlig ca. 1.2 mio kroner på varme og omkring 100.000,- er 

gebyrer vi betaler for varme vi ikke bruger. Derfor er der store penge at spare ved at få en mere 

effektiv udnyttelse af fjernvarmen. Selv små ændringer kan give meget store besparelser. 

Dette indebærer bl.a. at vi har fået et automatisk system, der regulerer fremløbstemperaturen (dvs. 

temperaturen på det vand som løber ud af varmecentralen og ind i radiatoren) efter 

udetemperaturen. Når det er lunt efterårsvejr er det lunkent og når det er frostvejr er det rigtig 

varmt. På den måde spildes så lidt energi som muligt. Sådan et system kræver indregulering og 

det har været i gang længe. Der er dataloggere i flere lejligheder, så vi kan finde ud af om der er 

tilstrækkelig opvarmning. Samtidig har vi også en ældre varmecentral og der er planlagt en større 

renovering, så det hele virker endnu bedre. 

Varmeanlægget bliver løbende indreguleret, så der kan opretholdes ca. 21 grader i lejlighederne 

uanset udetemperatur, dog vil blæst kunne give en lavere temperatur. Lige nu er vi i gang med 

yderligere indregulering på baggrund af jeres henvendelser. 

 

En optimal temperatur kræver også, at I styrer jeres radiatorer korrekt. Foreningen sørger for, at 

fremløbstemperaturen er korrekt og så skal I styre og vedligeholde jeres installationer.  Der er tips 

flere steder på nettet. Fx her: http://livsstil.tv2.dk/bolig/2018-02-28-11-raad-til-at-holde-hjemmet-

varmt-for-faerre-penge 

https://samvirke.dk/artikler/sadan-bruger-du-radiatoren-korrekt 

 

Henvend jer gerne til bestyrelsen, hvis I ikke kan opretholde ca. 21 grader midt i rummene i jeres 

lejligheder. Vi vil gerne spare på vores alles penge, men det er ikke meningen at lejligheder ikke 

kan opvarmes tilstrækkeligt.  

 

Vandregnskab, a’conto vandbidrag og ændring af varmeregnskabsår. 

I forbindelse med at der nu er monteret vandmålere i samtlige lejligheder, skal der fremover 

udarbejdes vandregnskab for foreningen. Årsopgørelsen for vandforbrug følger kalenderåret, 

hvorfor vandregn-skabet ligeledes fremover afregnes for kalenderåret.  

 

Første vandregnskab vil være for perioden 1. januar til 31. december 2019.  

 

Det skal samtidig meddeles, at der fra 1. januar 2019 vil blive opkrævet a’conto vand bidrag, 

hvilket vil indgå i afregning af vandregnskabet. Du vil senere få oplyst, hvad dit a’conto vand bidrag 

bliver fastsat til. Dit a’conto vand bidrag vil blive opkrævet sammen med ejerforeningsbidrag m.v. til 

ejerforeningen. 

 

I samme forbindelse har ejerforeningens bestyrelse besluttet at ændre varmeregnskabsåret, 

således at dette fremover også følger kalenderåret. Varmeregnskabet har tidligere været afregnet 

for perioden 1. juli til 30. juni. Indeværende varmeregnskabsår afregnes for perioden 1. juli 2017 til 

31. december 2018 – altså for 18 måneder. Følgende varmeregnskab vil være for perioden 1. 

januar til 31. december 2019. 

 

Bestyrelsen, Nordrevænge E/F 

Ved spørgsmål, kontakt bestyrelsen på email: nordrevaenge@gmail.com 
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