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Anker Hansen & Co. erklæret konkurs 
 
Boligorganisationens bestyrelse har fredag den 29.5.2020 modtaget meddelelse om, at 
Anker Hansen & Co. har indgivet konkursbegæring, hvilket betyder at alt arbejde er indstil-
let med øjeblikkelig virkning.  
 
Som følge af konkursen vil boligorganisationens advokat igangsætte en stadeforretning, 
som skal foretages af en uvildig sagkyndig. En stadeopgørelse skal opgøre byggesagens 
stade, herunder hvilke arbejder der endnu ikke er udført samt fejl og mangler ved det alle-
rede udførte arbejde. Derudover vil der blive udpeget en kurator for konkursboet. Boligor-
ganisationens advokat vil give kurator kortest mulig frist for en afklaring omkring det videre 
forløb.  
 
Som beboer har man måske bemærket at flere underentreprenører allerede er i gang med 
at fjerne byggematerialer, hvilket ikke er lovligt. Boligorganisationen har derfor kontaktet 
politiet, som har instrueret os i at kontakte dem, hvis dette fortsætter. Alle byggematerialer 
tilhører som følge af konkursen boligorganisationen. Boligorganisationens personale er 
derfor i gang med at sikre boligorganisationens værdier samt tage fotos af alle effekter.  
 
Bestyrelsen er bekendt med, at beboerne i afdelingen har været hårdt ramt af konkurser 
og dermed forsinkelser i byggeriet. Desværre gør denne konkurs ikke situationen bedre 
oveni den nuværende Corona krise i en urolig foranderlig verden. 
 
Den nuværende situation i afdelingen betyder, at der ikke må arbejdes videre/gives ad-
gang til byggepladsen herunder materialer, de næste 14 dage. Såfremt man observerer 
forsøg på at tiltvinge sig adgang til byggepladsen, bedes man kontakte politiet omgående. 
 
Allerede indgåede aftaler omkring udbedring i enkelte lejemål i forbindelse med byggesa-
gen vil blive udsat på ubestemt tid, dog mindst 14 dage fra dato. 
 
Afslutningsvis skal boligorganisationens bestyrelse bede om forståelse for, boligorganisa-
tionen desværre ikke er herre over situationer, der opstår i de firmaer, vi entrerer med. 
 
Når vi er bekendt med det videre forløb, vil vi orientere samtlige beboere yderligere. 
 



 2 

Skulle der opstå spørgsmål til skrivelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede, 
projektleder Lasse Holm Jensen, dagligt mellem kl. 9:00 – 12:00. 
 
 
Med venlig hilsen 
Boligorganisationen Tårnbyhuse  
 
 
Torben Hansen    


