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Kære beboer i Henriksgården

Henriksgården fejrer i år 50 års jubilæum. 
Mange tusinde mennesker har levet deres liv og 
har haft deres daglige gang i bebyggelsen. Det har 
sat sine spor, og 50 års-jubilæet markerer ikke 
blot herlige halvtreds år, men også en ny tid.

Gennem alle årene har beboerne, afdelingsbesty-
relsen og ejendomsfunktionærerne passet godt 
på Henriksgården og sikret en lav og attraktiv 
husleje. Nu er vi kommet til et tidspunkt, hvor det 
ikke længere kan betale sig at reparere på mange 
af de ting, som vi i flere omgange allerede har 
repareret.  Vi bliver derfor nødt til at se længere 
frem og gå mere grundigt til værks.

En gennemgribende renovering og istandsættelse 
skal til nu og kan ikke udsættes.

Derfor har vi i afdelingsbestyrelsen i de senere 
år arbejdet intenst sammen med Landsbygge-

fonden, Københavns Kommune, HAB II, DAB og AI 
Arkitekter & Ingeniører for at sikre,
at der også i fremtiden vil være et attraktivt lavt 
huslejeniveau, selvom store renoveringer skal 
udføres inden for de næste 5 år. 

Det er med stor glæde og stolthed, at vi nu, sam-
tidig med Henriksgårdens 50 års-jubilæum, 
kan præsentere en flot helhedsplan for frem-
tidssikring af Henriksgården, maksimalt støttet 
af Landsbyggefonden og også støttet ekstraor-
dinært af Københavns Kommune. 

Hvis vi gennemfører Helhedsplanen, vil det be-
tyde, at den store økonomiske hjælp fra Lands-
byggefonden, Københavns Kommune og HAB II 
medfører, at vi trods en huslejeforhøjelse ikke 
kommer højere op end mange andre afdelinger i 
HAB II. 
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Denne helhedsplan fremtidssikrer Henriksgården 
med en smuk, nutidig, robust arkitektur, nye 
badeværelser, nye tekniske installationer, nye 
udearealer og flere energirigtige tiltag til et sam-
let beløb på  ca. 519 mio. kr. 

Hvis vi siger nej til helhedsplanen, siger vi også 
nej til ca. 340 mio. kr i økonomisk støtte til hel-
hedsplanen. 

Det betyder, at vi  får en huslejeforhøjelse, der 
er over dobbelt så høj, og vi får kun udført under 
halvdelen af de byggearbejder, vi er nødt til at 
udføre. 

De resterende arbejder skal vi selv spare sammen 
til, og det betyder yderligere husleje-
forhøjelser. 

Der er altså ingen vej uden om huslejestigning, 
uanset om vi stemmer ’ja’ eller ’nej’ til Helheds-
planen. At sige nej til helhedsplanen og en støtte 
på ca. 340 mio. kr. er efter vores opfattelse ikke 
klogt, og vi opfordrer derfor alle beboere til at 
stemme ”ja” og godkende Helhedsplanen og dens 
økonomi.

Vores ønske er, at Henriksgården også de næste 
50 år kan danne rammen for familier, der har lyst 
til at bo i sunde boliger med gode naboer tæt på 
grønne områder. Derfor anbefaler vi, at I stemmer 
’ja’ til Helhedsplanen, så vi sammen kan få frem-
tidssikret vores boliger og Henriksgården – til en 
husleje vi kan betale!

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
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DENNE TEMAAVIS HANDLER OM 
HELHEDSPLANEN FOR 
HENRIKSGÅRDEN
Temaavisen har fokus på renoveringen, og er en 
bearbejdning og uddybning af den præsentation, 
der tidligere er blevet udsendt og præsenteret på 
beboermødet den 30. maj 2018.

Formålet med temaavisen er, at give dig et klart 
billede af det renoveringsprojekt, som skal til 
afstemning den 26. september. 

Fremadrettet vil vi bruge dette logo, som fortæller, 
at det handler om helhedsplanen:

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?
En Helhedsplan er en omfattende plan for den 
renovering som har til hensigt at fremtidssikre 
bebyggelsen.

HVORDAN LÆSER JEG 
TEMAAVISEN?
Folderen fortæller først noget om generelle em-
ner i helhedsplanen og dernæst noget om din 
bolig og de nye tilgængelighedsboliger. Til sidst 
fortæller den noget om huslejen. Bagerst kan du 
finde din egen bolig og de ændringer, der sker i 
den.

HVORDAN ER HELHEDSPLANEN 
BLEVET TIL?
De første skridt til en Helhedsplan for Henriks-
gården blev taget tilbage i 2014. Her blev byggeri-
ets byggetekniske tilstand vurderet.  Tilstanden 
var kritisk for flere dele af bygningen, og behovet 
for renovering viste sig meget omfattende. Lands-
byggefonden blev derfor kontaktet i 2016 for 
at yde støtte til en større renovering, der kunne 
fremtidssikre Henriksgården. I 2017 meddelte 
Landsbyggefonden, at de ville støtte Henriks-
gården. I første halvår af 2018 er Landsbygge-
fondens støtte blevet forhandlet på plads. Deres 
økonomiske støtte er en forudsætning for Hel-
hedsplanen og de forslag til renovering, som er 
beskrevet i denne temaavis.

HVORFOR SKAL DER RENOVERESSTØTTE

Der er lavet en teknisk undersøgelse af 
Henriksgården, der konkluderer, at bebyg-
gelsen kræver en større renovering. 

Der er behov for at få renoveret:
• facader
• tage
• vinduer og døre 
• kloak og vandinstallationer
• ventilation

Byggeudvalget i Henriksgården og DAB har 
gennem en længere årrække været i dialog 
med Landsbyggefonden (LBF) med henblik 
på økonomisk støtte til renoveringsarbejde. 

LBF har nu anerkendt behovet i Henriks-
gården, og der er i fællesskab med byggeud-
valget, DAB og LBF udarbejdet en samlet 
helhedsplan med det formål at fremtidssikre 
afdelingen, både økonomisk og byggeteknisk.  

GENERELT
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HELHEDSPLANEN I KORTE TRÆK

• Badeværelser renoveres med nye fliser på 
gulv og vægge, ny sanitet WC og vask, nye           
blandingsbatterier, nyt gulvafløb 

• Der kommer nye dybe vindueskarme 
   

• Nyt ventilationsanlæg 

• Nedsænket loft i entré for ventilationsrør 

• Nye ventilationsskakte placeres i facaden 
og i eksisterende skabe 

• Istandsættelse af kælder

UDVENDIG RENOVERING

INDVENDIG RENOVERING

UDEAREALER
• Renovering af degrønne udearealer mel-

lem blokkene 

• Nyt stisystem 

• Yderligere beplantning 

• Nye individuelle haver til stueboligerne 

• Penge afsat til beboerudvalg til brug for 
borde, bænke og legeredskaber

• Ny ydermur med yderligere isolering på 
alle facader 

• Udskiftning af vinduer i lejligheder til 
lavenergiruder     
 

• Nye døre til opgangen udskiftes til  
lavenergidøre 
                                                                                                         

• Indgangsfacaden renoveres med nye 
overdækkede indgangspartier 

• Indgangsfacaden renoveres med nye 
store vinduer i opgange 

• Indgangsfacaden renoveres med nye  
karnapper 

• Udskiftning af altaner til nye større  
altaner på havesiden 

• Nye altaner til de boliger, der ikke har 
altan i dag 

• Udskiftning af altandøre til lavenergi 

• Nyt tag, nye tagrender, nye nedløb 

• Solceller på taget 
 

På denne side kan du læse om hvad helhedspla-
nen kommer til at indeholde. 

På næste side kan du se bebyggelsen som den 
ser ud idag med de nuværende problemer, samt 
et forslag til udbedring af problemerne.
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HELHEDSPLANEN I KORTE TRÆK

Sådan er bygningerne i Henriksgården idag

Sådan vil bygningerne blive i Henriksgården efter renoveringen

Nyt tag med efterisolering

Betonskader på 
facaden

Betonskader på 
altaner

Utætte vinduerDårlig isolering

Dårlig isolering

Utæt tag

Nye vinduer

Nye og større vinduer i 
trappeopgange

Udvendig tagrende
og tagnedløb

Udvendig tagrende
og tagnedløb

Nye altaner til alle boliger

Solceller

Nyt ventilationsanlæg

Glasinddækninger på altaner

Nye facader på altaner og 
nye altandøre

Nye indgangspartier
med postkasser og lys

Opgradering af udearealer
Nye kloak- og 
vandinstallationer

Nye facader - Mursten og 
efterisolering

FØR

EFTER

Tilgængeligheds-
boliger i stueetagen
med egen have og 
indgang

Dårlig 
tilgængelighed til 
boligerne

Mørke trappeopgange

Ingen indgangspartier

Betonskader på 
facaden

Fladt tag med ind-
vendige nedløbsrør

Boliger uden altaner

Ingen adgang til udearealer

Nedslidte kloak- og vandinstallationer 

Nedslidte 
badeværelser

Nyrenoverede 
badeværelser

Istandsættelse af 
kælder

Nedslidt 
ventilationsanlæg

Ingen boliger indrettet til 
tilgængelighed

Dårlige vinduer

Nye 
tilgængeligheds-
boliger

Nyt køkken og 
bad
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIG
Boligerne i stueetagen i blok 2-8 ombygges til 
tilgængelighedsboliger med nyt køkken og bad 
samt udgang til egen forhave. Hvis du bor i en af 
disse boliger, vil du blive genhuset.

Boligerne i stueetagen i blok 1 bliver ikke ombyg-
get til tilgængelighedsboliger. Men de får egen 
forhave i stedet for altan. 

Bagerst i temaavisen, kan du finde den bolig, du 
bor i og se ændringerne. Hvis du har svært ved 
at finde din bolig, kan du kigge i boligguiden. Her 
finder du din adresse og din boligtype.

Have

Indgangsparti

Indgang

Skur 
2,5m2

1,5 meter 
vendeplads

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Køkken

Værelse

Værelse
Bade-
værelse

Stue

HVAD SKER DER I MIN BOLIG?

Nyt badeværelse med 
tilgængelighed

Nye lavenergivinduer 
med dybe vindueskarme 

Nyt køkken med 
tilgængelighed

Nye værelser med 
tilgængelighed

Ny stue med 
tilgængelighed

Ny have med indgang, 
terrasse og skur

Nyt ventilationsanlæg 
med nye skakte. 
Ventilationsrør i boligen 
skjules i nedsænket loft 
i entre og i rørkasser
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Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Altan 8,7 m2

RENOVERINGSBOLIG
I de resterende boliger renoveres badeværelser 
med nye fliser på gulv og vægge, ny sanitet, WC og 
vask, nye blandingsbatterier og nyt gulvafløb. 

Der kommer nyt ventilationsanlæg med nye 
skakte primært placeret i den nye facade. Venti-
lationsrørerne i boligen skjules i nedsænket loft i 
entre og i rørkasser. 

Der kommer nye lavenergivinduer med dybe vin-
dueskarme som en følge af, at facaderne efter-
isoleres. 

Altanerne udskiftes og bliver større. De boliger 
som ikke har altan i dag, får en ny spansk altan. 
En spansk altan er en smal altan, som man kan 
træde ud på med plads til en lille stol og plante-
krukker. 

Bagerst i temaavisen, kan du finde den bolig, du 
bor i og se ændringerne. Hvis du har svært ved 
at finde din bolig, kan du kigge i boligguiden. Her 
finder du din adresse og din boligtype.

Nyt ventilationsanlæg 
med nye skakte. 
Ventilationsrør i boligen 
skjules i nedsænket loft i 
entre og i rørkasser

Altanerne udskiftes og bliver større 
med nye glasinddækninger

Nyrenoverede badeværel-
ser med nye fliser på gulv 
og vægge, ny sanitet, WC og 
vask, nye blandingsbatteri-
er og nyt gulvafløb

Nye lavenergivinduer med dybe 
vindueskarme
Ny lavenergi altandør
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BADEVÆRELSESRENOVERING INKL. NYE INSTALLATIONER 

EKSISTERENDE 
BADEVÆRELSER
Størstedelen af badeværelserne i Henriksgården 
står som ved opførelsen i 1968, og badeværel-
serne skal derfor totalrenoveres.

Der er problemer med løse fliser og det er svært 
at skaffe nye fliser der passer til de gamle. 

Badeværelsernes vandlåse er svære at rense 
og giver lugtgener hos beboerne.  Der er kun ét 
gulvafløb til både håndvask og badenichen og 
der er store problemer med at renholde gulvet 
som består af mosaikfliser og beton. Manglende 
kanter på gulvet giver anledning til vandskader 
hos underboerne og naboerne.

Eksisterende badeværelse

Der er problemer med, at vekslende  vandtryk 
til boligerne, og vand temperaturen pendler op 
og ned med fare for skoldning.

Der er kun et blandingsbatteri i badeværelset. 
Beboerne har ofte problemer med omskifter-
en mellem vask/bad. Den bliver utæt og ofte 
stram, så ældre beboere ikke selv kan dreje 
den.

Renoveringen af badeværelserne er så om-
fattende, at de ikke kan bruges i den periode, 
hvor håndværkerne arbejder på dem.
Renovering af badeværelserne vil ikke kræve 
genhusning, istedet vil der blive stillet bade- 
og toiletfaciliteter til rådighed
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NYRENOVEREDE 
BADEVÆRELSER
I renoveringsboligerne renoveres badeværelserne 
med nye fliser på gulv og vægge. Der opsættes 
ny sanitet, håndvask og toilet, så badeværelset 
fremstår som nyt. 

Der kommer nye armaturer til håndvask og bruser 
og vandinstallationen udskiftes for at løse prob-
lemer med vandtryk og temperatur. 

Afløbsinstallationer udskiftes til nye 
rengøringsvenlige afløb, og badeværelserne 
sikres bedre mod vandskader.

Der vil blive lagt vægt på, at nye installationer er 
nemme at betjene, vandbesparende og energibe-
sparende.

Tilgængelighedsboligerne får helt nye badeværel-
ser, som er indrettes til kørestolsbrugere.

Prøvebadeværelse med nye hvide fliser på væggene og grå fliser på gulvet
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Mellem badeværelse - Fra oven

Lille badeværelse - Fra oven

Mellem badeværelse- Fra siden

Lille badeværelse - Fra siden

EKSEMPLER PÅ 
NYE BADEVÆRELSER

Stort badeværelse - Fra oven Stort badeværelse - Fra siden
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AFLØB I JORD OG BYGNING
I Helhedsplanen for Henriksgården indarbejdes 
der en totaludskiftning af faldstammerne, hvilket 
er helt i tråd med den planlagte renovering af 
badeværelserne.

Faldstammerne udført i støbejern - der generelt 
er de oprindelige - har typisk en levetid på 50 år 
og skal her udskiftes. 

Der har været en grundig TV-inspektion af 
kloakkerne, hvor der blev fundet en række proble-
mer, som kræver, at bebyggelsens kloaksystemer 
bliver renoveret. 

VENTILATION 
Når ældre ejendomme energirenoveres, opnår 
man bedre isolerede og mere tætte boliger. Det 
er godt for energien, men skidt for udluftningen 
af boligen. Derfor er det nødvendigt at indtænke 
et nyt ventilationssystem i bebyggelsen samtidig 
med energirenoveringen planlægges.

Det nye ventilationsanlæg giver en bedre komfort 
i boligerne ved at sikre en bedre varmefordeling 
samt et optimalt luftskifte. Risikoen for angreb af 
skimmelsvamp reduceres også, da fugt fra mad-
lavning, bad m.m. fjernes og erstattes af forvar-
met, frisk luft udefra.

Ventilationsanlægene placeres under taget med 
ét stk. anlæg pr. opgang.

Eksisterende faldstamme Eksisterende tagventilation
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EKSISTERENDE FACADER

Betonfacaderne på Henriksgården er meget ned-
slidte. Der er problemer med revner i betonen og 
hele betonstykker brækker af.  40% af betonele-
menterne er under kraftig nedbrydning, og der er 
fare for nedfaldne betonstykker.

Facaden er dårligt isoleret hvilket giver et stort 
varmetab og udfordringer med skimmel i bo-
ligerne.

Facaden fremstår visuelt meget trist med mange 
begroninger og reparationer. 

Det giver derfor ikke mening at blive ved med at 
reparere facaden, da udgifterne til vedligehold vil 
stige kraftigt uden at løse problmerne.

Betonskade, hjørne af betonelement er ved at brække af. Betonen i en 40% af elementerne revner.

Undersøgelse af varmetabet fra facaden, rød og gul farve 
viser stort varmetab

NYE FACADER OG NYT TAG
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EKSISTERENDE TAGE

Tagene fremstår i særdeles dårlig stand, og den 
resterende levetid på tagbelægningen er meget 
kort. Tagbelægningen sidder ikke længere ordent-
lig fast og knækker når vind og vejr rusker i den.

Der er problemer med fordybninger på taget og 
algevækst, som samler regnvand og forhindre at 
vandet løber væk fra taget.

Der er problemer med fugt i tagkonstruk-
tionen som følge af manglende dampspærre og 
vandskader fra det utætte tag.

Alle forhold er problematiske og medfører 
vandskader i boligerne. Der lappes jævnligt på 
taget, men det løser ikke problemerne, og et nyt 
tag er den eneste rigtige løsning.

Taget med vandsamlinger . Vandet ledes ikke væk fra taget.

Taget undersøges, for at finde ud af hvor og hvorfor der 
trænger vand ind.
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Facade, altan - 1:200

For at komme betonfacadens problemer til livs og 
sikre en ny og holdbar facade, laves en ny muret 
facade uden på den eksisterende betonfacade.

Murværk er en kendt konstruktion, som både er 
holdbar og ældes smukt i det danske klima. 

Det er nemt at tilpasse murværket til de eksiste-
rende bygninger og de nye facadeelementer, så 
som karnapper, indgangspartier og altaner.

Murværket indrammer de nye altaner, som 
beklædes med varmebehandlet naturtræ. 

Som en kontrast til murværket, udføres de nye 
altanværn i stål med glaslukninger i fuld højde.  
Det varmebehandlede træ, som er vedligehold-
elsesvenligt, bruges også til havehegn, espalier 
og skure.

NYE FACADER

Arkitektonisk har vi tilstræbt et meget helstøbt 
udtryk, hvor murstenen bruges til alle flader, de-
taljer og samlinger.

Denne konsekvente brug af mursten fremhæver 
materialets robuste og massive udtryk og får 
bebyggelsens til at udstråle kvalitet.

Der er valgt en gul dansk teglsten med spil fra 
leret og brændingen. Teglens lyse korngule 
farvespil, står godt til alle årstiderne.  Det korn-
gule farvespil lyser op, både i gråvejr og solskin, 
og giver et varmt facadeudtryk til bebyggelsen. 
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De nye facader indeholder også ny isolering, som 
sparer på energien, øger komforten i boligerne og 
forebygger skimmelsvamp.

Efterisoleringen på 17 cm giver en forøgelse af fa-
cadernes dybde på ca. 30 cm. Taget efterisoleres 
og der kommer nye energibesparende installa-
tioner.

I alt vil vi forvente, at der kan opnås følgende 
energibesparelse:

ENERGIBESPARELSE
MED NY ISOLERING 

RENOVERING AF KÆLDER OG 
KÆLDERTRAPPER

Både vægge og lofter i kælderen skal sættes i 
stand. Løstsiddende puds fjernes og væggene 
pudses op igen. Øvrige væg- og loftsflader afvask-
es. Graffiti fjernes, og afslutningsvis vil både 
væg- og loftsflader blive malet. Kældertrapperne 
tilpasse den nye facade og sættes i stand.

Nuværende energiforbrug 2018:        110 Kwh/m2                                   
              
Forventet energiforbrug 
efter ombygning:             67 Kwh/m2

Energibesparelse             ca.  39%
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Facade, indgang - 1:200

De nuværende vinduer og yderdøre har en be-
grænset restlevetid, og skal derfor udskiftes.

De nye vinduer vil være 3-lags energivinduer, 
som er udført i træ med en udvendig alumini-
umskappe (træ/alu-vinduer). Fordelen ved træ/
alu-vinduer er, at de kræver minimal vedligehold-
else.

Med de nye vinduer og yderdøre opnås der en 
væsentlig energibesparelse på årsbasis. Herud-
over gøres facaden mere tæt, og boligerne vil 
blive mere lydsikre ift. udefrakommende støj fra 
trafikken. 

I gavlboligerne vil nye vinduer give mere dagslys 
og en bedre udsigt.

Karnapperne vil give de lange facader et varieret 
udtryk og beboerne mulighed for at se ud og ned 
langs facaderne.

Træ/Alu vindue

ENERGIBESPARELSE MED NYE DØRE OG VINDUER
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Der bruges tagpap som ny tagbeklædning. De 
eksisterende nedløbsrør, der i dag er placeret i 
altannicherne og går gennem altanerne, erstattes 
af nye rør, der placeres på syd- og nordfacader. 
Bebyggelsens flade tage ændres til en dobbeltsi-
det tagopbygning, så regnvand lettere løber af. 

Der etableres balanceret  ventilation i lejlighed-
erne for at forbedre indeklimaet, og der vil i den 
forbindelse blive placeret et nyt ventilationsan-
læg under taget. 

På taget vil der også blive etableret et solcel-
leanlæg.  Energien fra solcellerne benyttes till 
drift af bebyggelsens fælles installationer som 
ventilation, fælles belysning, fælles vaskerier, 
brugsvandspumper osv. Dette vil både reducere 
de samlede driftsudgifter og påvirke CO2-regn-
skabet positivt. 

NYT TAG MED SOLCELLER
Tag med hældning

Solceller

Ventilationsanlæg
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NYE ALTANER

De eksisterende altaner har begyndende beton- 
skader og skiftes til nye.

De nye altaner vil skabe en større visuel sammen-
hæng mellem opholdsrum/værelser og altaner. 

Med niveaufri højde vil altanerne virke som en 
forlængelse af rummet, og med et større vin-
duesparti uden eller med lav brystning skabes en 
mere flydende overgang fra opholdsrummene. 

Glasafskærmning bliver monteret i flugt med 
den nye facade på de store altaner. Fordelen ved 
glaspartiet er, at man kan sidde i ly for vejret, så 
altanen også kan benyttes i dårligt vejr. Man kan 
også vælge at åbne helt op og parkere glaspartiet 
i siden på altanen. 

De boliger der idag ikke har en altan, får en 
spansk altan. En spansk altan er en smal altan, 
som gør det muligt at lukke boligen mere op ud til 
de grønne udearealer.  Altanens dybde giver plads 
til en enkelt stol og potteplanter. Sider på altanen 
forhindrer indblik til naboaltanen.

Indvendigt vil altannicherne blive beklædt med 
trælister i varmebehandlet træ, som er vedlige-
holdelsesvenligt. 

Udsigt fra en altan med glasafskærmning

Revner i betonen på altanbrystningerne

NYE ALTANER
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Altan

Glasafskærmning i åben positionGlasafskærmning i lukket position

Spansk altan

Ny spansk altan

Altan 8,7 m2

Glasafskærmning
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NYE INDGANGSPARTIER

NYE OVERDÆKKEDE 
INDGANGSPARTIER

Eksisterende vinduer i opgangen giver ikke meget lys.

Bebyggelsen har idag ingen indgangspartier. Det 
gør det svært at lokaliserer opgangsnumrene 
og finde rundt i bebyggelsen. Indgangen er også 
meget udsat for vind og vejr.
Trappeopgangene virker mørke, da vinduerne er 
meget små.

Derfor foreslås det, at der bygges nye 
overdækkede indgangspartier med plads til 
bænke og postkasser.

Indgangspartierne supplere den nuværende 
parkbelysning og danner læ ved dårligt vejr.

Opgangsnumrene placeres på siden af væggene 
ved de nye indgangspartier, så de bliver mere 
synlige.

Der kommer også nye og større vinduer i op-
gangene, som giver et bedre lysindfald på trap-
perne. 

Nye overdækkede indgangspartier
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NYE INDIVIDUELLE HAVER

En stor andel af beboerne i Henriksgården er 
i dag ældre borgere. For at fremtidssikre bol-
iger til eventuelle gangbesværede skabes, der 
tilgængeligsboliger med direkte adgang til boli-
gen fra havesiden.

Der etableres 56 tilgængelighedsboliger, alle be-
liggende i stueetagen med egen forhave.

Et hævet stisystem i terrænet på syd-/havesiden, 
vil give adgang for gangbesværede, kørestolsbru-
gere og barnevogne direkte til boligerne.

Boligerne i stueetagen i blok 1 bliver ikke ombyg-
get til tilgængelighedsboliger. Men de får egen 
forhave i stedet for altan. 

Nye individuelle haver ved stueboliger

NYE INDIVIDUELLE HAVER 
TIL BOLIGER I STUEETAGEN
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NYE UDEAREALER

Udearealerne indrettes med særlig fokus på at 
skabe et udemiljø, som opfordrer til sammen-
komster og giver beboerne en følelse af fælles-
skab.

Der skabes forskellige grønne områder med plads 
til leg og ophold. Stisystemerne skal  kunne bru-
ges af alle, og tilgængelighedsudfordringer skal 
løses ved at lave ramper, lave kantsten og niveau-
fri adgang fra parkeringsarealer m.m.

Boligerne i stueetagen vil få terrasser og haver 
ved at terrænet hæves op til boligerne. Som af-
skærmning til det fælles friareal etableres hegn, 
beplantning og et skur. 

Udeområderne skal også indrettes med nye om-
råder til affald i form molokker. 

Molokker er et underjordisk affaldssystem som 
erstatter det nuværende affaldsskaktssystem, 
som er ressourcekrævende ift. afhentning af 
affald. Molokker minimerer tømningsfrekvensen, 
hvilket er økonomisk og miljømæssigt fordelag-
tigt for bebyggelsen. 

Molokker har også en mere miljømæssig fordel, 
da de kan bruges til affaldssortering,  hvilket er i 
modsætning til affaldsskakte. Københavns Kom-

mune opfordrer alle til affaldssortering.

Moloksystemet kan også betjenes fra kørestol.

Beboernes indflydelse på udearealerne skal 
gerne være så stor som mulig, og den endelige 
planlægning af udearealerne vil ske på beboer-
workshops, undervejs i projektet . 

Helhedsplanen og udearealerne i Henriksgården 
er et selvstændigt projekt som indgår i en større 
fornyelse af hele Kulbanekvarteret. 

Udearealet mellem blokkene

NYE UDEREALER MED FOKUS PÅ FÆLLESSKABER

Nyt affaldssystem med molokker til affaldssortering
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Udearealet  mellem blokkene

Situationsplan

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

BLOK 6

BLOK 7

BLOK 8

Friarealer til 
Beboer workshop

Renovering af eks. 
bygninger
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SolcellerVisionen omkring Grøn energi i Henriksgården

GRØN ENERGI OG MOBILITET

SOLCELLER
GRØN ENERGI 
I HENRIKSGÅRDEN

I sammenhæng med Henriksgårdens helheds-
plan er der tilknyttet et demonstrationsprojekt, 
som er støttet af Landsbyggefonden og Køben-
havns kommune. Demonstrationsprojektet har til 
formål at fremme grøn energi.

Grøn energi i Henriksgården består af tre fysiske 
dele; et stort solcelleanlæg, et batterilager til op-
bevaring af overskudsstrøm samt et antal lade-
standere til elbiler, som vi ønsker vil skabe en 
delebilsordning for beboere.
 
Det er demonstrationsprojektets vision, at desig-
ne et teknisk samspil mellem de tre dele samt at 
løse de juridiske udfordringer, der måtte opstå i 
forbindelse med, at en almen boligafdeling ad-
ministrerer ladestandere og delebiler til gavn for 
afdelingens beboere.

En del af projektet er at afklare om det kan lade 
sig gøre, og det bliver spændende at se hvordan 
det kan lykkes.

Solcelleanlægget etableres som en integreret del 
af den tagrenoveringen som der skal gennem-
føres, således at der skabes en samlet og god 
teknisk løsning.  Anlægget forventes at vil kunne 
producere op til en million kWh pr år. 

Strømmen fra solcelleanlægget vil først og 
fremmest blive leveret til lejlighederne og be-
byggelsens fællesstrøm. Beboernes elregning 
bliver dermed en blanding af den købte strøm fra 
el-nettet og den gratis strøm fra solcellerne. Det 
er forventningen at 25-30% af beboernes private 
elforbrug, med det skitserede projekt, vil blive 
gratis og forureningsfri solstrøm.

Solcellestrømmen tænkes desuden at bidrage 
til at nedsætte omkostningen til fællesstrøm i 
bebyggelsen samt at kunne blive brugt til ejen-
domsdriftens maskinpark, der tænkes at blive 
opgraderet til el-drift.

Billiger strøm
for afdelingens
beboere

Skabe mulighed for 
delebilsordning med 

elbiler for afdelingens 
beboere

Støtte til
renovering af

afdelingens 
tage
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BATTERILAGER LADESTANDER TIL ELBILER

Et solcelleanlæg producerer naturligvis ingen 
strøm om natten, og der er stor forskel på pro-
duktionen kl. 12 og kl. 18 samt på en sommerdag 
og en vinterdag.

Solcelleanlægget vil i de mest effektive perioder, 
producere langt mere strøm end der forbruges i 
Henriksgården. Når denne overproduktion lagres 
i batterier, kan den udnyttes om aftenen og om 
natten og dermed give projektet en endnu bedre 
økonomi. Vi etablerer et batterilager, som kan 
indeholde omkring 900 kWh. 

Solcellerne og batterilageret tilkobles ladestan-
dere til elbiler, der fordeles mellem boligblokkene. 
Vi vil undersøge og redegøre for, hvilke juridiske 
muligheder almenlejeloven giver i forhold til, at 
Henriksgården administrerer eller leaser en eller 
flere delebiler. 

Det er således visionen med Grøn Energi i Hen-
riksgården, at undersøge om det er muligt, at 
skabe en delebilsordning, som kan gennemføres 
så Henriksgårdens beboere får eksklusiv adgang 
til billig og fleksibel transport.

Elbil m. ladestation Fremtidige forhold

Nyt tag med efterisolering

Solceller

Teknikanlæg
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Den samlede udgift til Henriksgårdens Helheds-
plan udgør cirka 519 millioner kroner,  og omfat-
ter de renoveringsarbejder, som er nævnt på side 
seks og syv.

Landsbyggefonden støtter Henriksgårdens 
Helhedsplan med over 338 millioner kroner og et 
årligt huslejetilskud på 13,7 millioner kroner pr. 
år.

Herudover støtter Landsbyggefonden Helhed-
splanens Grøn Energi og mobilitet, der giver 

ØKONOMI OG HUSLEJE

HUSLEJEN, HVIS DER STEMMES “JA” TIL HELHEDSPLAN

billigere strøm til afdelingens beboere.

Den nuværende gennemsnitlige husleje i Hen-
riksgården udgør i dag 650 kr./m² pr. år. 

Den gennemsnitlige husleje stiger med 
241 kr./m² pr. år til 891 kr./m² pr. år, hvilket svar-
er til en stigning på 37 procent.

En forudsætning for at Landsbyggefonden støtter 
Henriksgården Helhedsplan, er at den udføres i 
den helhed som er beskrevet her i temaavisen.

Henriksgården, helhedsplan informationsmøde

 

Antal rum 1 2 3 4 5
Antal m2 40 54-69 84-96 101-102 114
Leje i kr. pr. måned
Baseret på budget 
2018/19 leje

2.180 2.879-3.837 4.321-4.884 5.113-5.165 5.714

Leje i kr. pr. måned
Efter gennemført 
renovering 2023/24
Svarende til 37,1 % 
huslejestigning

2.989 3.947-5.261 5.924-6.696 7.010-7.081 7.834

Gennemsnitlig
besparelse i kr. på 
el/vand og varme 
pr. mdr.

200 300 400 450 500

Huslejen vil frem til afslutningen af Henriks-
gårdens helhedsplan blive reguleret med den 
almindelige prisudvikling svarende til cirka 1.5 
procent pr. år.

En del af Landsbyggefondens støtte gives som 
et årligt huslejetilskud, der efter afslutningen 
af helhedsplanen gradvis vil blive nedtrappet 
svarende til cirka 1 procent pr. år.

Skemaet nedenfor viser huslejekonsekvensen fordelt på lejemålsstørrelser: 



   29 HAB II

Fremtidig husleje:
1331 kr./m2/år

Fremtidig husleje:
891 kr./m2/år

Renovering for:
331 mio. kr.

Renovering for:
519 mio. kr.

Med Landsbyggefondens støtte til renoveringen 
af Henriksgården sikres en gennemgribende 
fremtidssikring af hele bebyggelsen sammen 

HVAD FÅR DU FOR PENGENE?

Ny husleje pr. mdr. ved 
JA til helhedsplan.
Finansieres ved hjælp fra 
Landsbyggefonden.

Ny husleje pr. mdr. ved 
NEJ til helhedsplan.
Finansieres ved egne 
midler.

Nyt tag med efterisolering X X
Nye facader  Mursten og efterisolering X X
Nye vinduer X X
Nye vinduer i gavle X
Nyt ventilations anlæg X
Nye altaner X X
Glasinddækninger på altaner X
Nye facader ved altaner X X
Indgangspartier X
Opgradering af friarealer X
Renoverede badeværelser X X
Istandsættelse af kælder X
Demomstrationsprojekt;  solceller, ladestandere, batterilager X
Tilgængelighedsboliger X

med et huslejeniveau, der ligger på linje med gen-
nemsnittet for almene boliger i København. 

Hvis der stemmes “nej” til Henriksgårdens hel-
hedsplan, vil det stadig være nødvendigt at gen-
nemføre en række kritiske renoveringsarbejder 
for ca. 331 millioner kroner. 

Med et “nej” til Henriksgårdens Helhedsplan 
stemmes der samtidig nej til støtte fra Lands-
byggefonden. Henriksgårdens beboere skal derfor 
alene finansiere gennemførelsen af de nødvendig 
renoveringsarbejder afdelingen står over for.

Den gennemsnitlige husleje vil stige med 681 
kr./m² pr. år til 1.331 kr./m² pr. år, hvilket svarer 
til en stigning på over 100 procent.

HVIS DU STEMMER JA HVIS DU STEMMER NEJ
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GENHUSNING

GENHUSNING

Alle boligerne i stueetagen på blok 2-8 skal 
ombygges til tilgængelighedsboliger. Her er 
ombygning så omfattende at beboerne genhuses. 

Selskabets bestyrelse har ansat DAB til at vare-
tage genhusningsopgaven. DAB vil derfor tilknytte 
en genhusningskonsulent til sagen.

Genhusningskonsulenten vil senere stå for et  
beboermøde der kun omhandler genhusning, 
ligesom der vil blive gennemført personlige 
samtaler med alle beboere, der skal genhuses.

Det er genhusningskonsulentens ansvar at 
koordinere med byggesagen, finde relevante 
genhusningsboliger og sikre, at lovgivningen vedr. 
genhusning følges,
 

HÅNDTERING AF GENER

En helhedsplan vil medføre gener for alle bebo-
erne. Det er derfor vores opgave at sørge for, at 
disse gener bliver så få som mulig, og at vi får 
taget hånd om dem i god tid. 

Byggeriet vil blive opdelt i etaper, så ikke alle bo-
liger er påvirket af byggearbejder på én gang. 

Udførelsen af renoveringen vil blive planlagt med 
fokus på beboerne, så entreprenørerne og hånd-
værkerne tager størst muligt hensyn. 

Inden byggeriet går igang, vil beboerne modtage 
information via møder og omdelte varslinger, så 
man ved hvornår der arbejdes i og omkring ens 
bolig.
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Workshop - Badeværelser

Workshop - Udearealer

Hvordan skal de nyrenoverede badeværelser ser 
ud?
Vi vil fremlægge forskellige forslag til fx nye 
fliser, håndvaske og spejle. Kom og vær med til at 
beslutte de bedste løsninger.

Hvordan skal udearealerne mellem blokkene 
indrettes? 
Vi vil fremlægge visioner og ønsker til nye lege-
pladser, stier, cykkelparkering, opholdsarealer, 
beplantning, affaldsøer og træer.
Kom og vær med til at udvikle visionerne så vi får 
nogle fine nye friarealer. 

Beboer 

workshops
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Foreløbig

Tidsplan

2018 2019 2020

Informationsmøde 
22. august 2018

Byggetilladelse

Afstemningsmøde
26. september

Politisk godkendelse af helhedsplanen 
i Borgerrepræsentationen

BEBOERWORKSHOPS
- Badeværelser
- Udearealer

UDBUD OG 
KONTRAKTPROJEKTERING

Tidsplanen er med forbehold for ændringer
Vi orienterer løbende i temaaviser og på hjemmeside 
om projektet og om ændringer i tidsplanen
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Politisk godkendelse af økonomi til 
helhedsplanen i Borgerrepræsentationen

2021 2022 2023

Beboerinformation 
om byggestart og forløb

Byggestart

Aflevering
UDFØRELSE

Genhusning af stuelejligheder 
i blok 2-8
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FIND DIN BOLIG

På de næste sider kan du finde din adresse og din 
boligtype. 

Adresserne er opført under blok numre.
Bloknumrene kan du se på planen nedenfor.

Når du har fundet din boligtype, fx BH022a-T, 
bladre du om på de følgende sider hvor du kan 
finde tegninger af alle boligtyperne. 

Der er både en plan af boligen, som den er idag og 
en plan af boligen, som den bliver efter en reno-
vering. Der er også en 3D model, der viser boligen 
efter renovering.

Bolig

Situationsplan

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

BLOK 6

BLOK 7

BLOK 8

Guide
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BOLIGGUIDE - FREMTIDIG LEJLIGHEDSOVERSIGT

ADRESSE   BOLIGTYPE
   
Vigerslev Vænge 2, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 2, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 2, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 2, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 2, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 2, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 2, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 2, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 2, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 2, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 2, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 2, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 4, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 4, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 4, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 4, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 4, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 4, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 4, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 4, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 6, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 6, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 6, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 6, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 6, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 6, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 6, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 6, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 6, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 6, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 6, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 6, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 8, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 8, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 8, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 8, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 8, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 8, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 8, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 8, 3. tv  BH030b
  

ADRESSE   BOLIGTYPE 
  
Vigerslev Vænge 10, st th  BH020-H
Vigerslev Vænge 10, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 10, st tv  BH021-H
Vigerslev Vænge 10, 1. th  BH020
Vigerslev Vænge 10, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 10, 1. tv  BH021
Vigerslev Vænge 10, 2. th  BH020
Vigerslev Vænge 10, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 10, 2. tv  BH021
Vigerslev Vænge 10, 3. th  BH020
Vigerslev Vænge 10, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 10, 3. tv  BH021
  
Vigerslev Vænge 12, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 12, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 12, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 12, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 12, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 12, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 12, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 12, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 12, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 12, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 12, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 12, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 14, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 14, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 14, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 14, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 14, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 14, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 14, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 14, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 16, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 16, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 16, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 16, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 16, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 16, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 16, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 16, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 16, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 16, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 16, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 16, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 18, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 18, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 18, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 18, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 18, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 18, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 18, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 18, 3. tv  BH030b

BLOK 8 BLOK 7
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BOLIGGUIDE - FREMTIDIG LEJLIGHEDSOVERSIGT

ADRESSE   BOLIGTYPE 
 
Vigerslev Vænge 20, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 20, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 20, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 20, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 20, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 20, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 20, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 20, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 22, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 22, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 22, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 22, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 22, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 22, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 22, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 22, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 22, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 22, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 22, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 22, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 24, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 24, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 24, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 24, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 24, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 24, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 24, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 24, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 26, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 26, st mf  BH011-H
Vigerslev Vænge 26, st tv  BH022b-T
Vigerslev Vænge 26, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 26, 1. mf  BH011
Vigerslev Vænge 26, 1. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 26, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 26, 2. mf  BH011
Vigerslev Vænge 26, 2. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 26, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 26, 3. mf  BH011
Vigerslev Vænge 26, 3. tv  BH022b

ADRESSE   BOLIGTYPE  
 
Vigerslev Vænge 28, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 28, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 28, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 28, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 28, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 28, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 28, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 28, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 30, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 30, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 30, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 30, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 30, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 30, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 30, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 30, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 30, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 30, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 30, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 30, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 32, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 32, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 32, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 32, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 32, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 32, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 32, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 32, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 34, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 34, st mf  BH011-H
Vigerslev Vænge 34, st tv  BH022b-T
Vigerslev Vænge 34, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 34, 1. mf  BH011
Vigerslev Vænge 34, 1. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 34, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 34, 2. mf  BH011
Vigerslev Vænge 34, 2. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 34, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 34, 3. mf  BH011
Vigerslev Vænge 34, 3. tv  BH022b
  

BLOK 6 BLOK 5
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ADRESSE   BOLIGTYPE 

Vigerslev Vænge 36, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 36, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 36, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 36, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 36, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 36, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 36, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 36, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 38, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 38, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 38, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 38, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 38, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 38, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 38, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 38, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 38, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 38, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 38, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 38, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 40, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 40, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 40, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 40, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 40, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 40, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 40, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 40, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 42, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 42, st mf  BH011-H
Vigerslev Vænge 42, st tv  BH022b-T
Vigerslev Vænge 42, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 42, 1. mf  BH011
Vigerslev Vænge 42, 1. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 42, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 42, 2. mf  BH011
Vigerslev Vænge 42, 2. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 42, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 42, 3. mf  BH011
Vigerslev Vænge 42, 3. tv  BH022b

ADRESSE   BOLIGTYPE
 
Vigerslev Vænge 44, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 44, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 44, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 44, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 44, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 44, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 44, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 44, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 46, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 46, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 46, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 46, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 46, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 46, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 46, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 46, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 46, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 46, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 46, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 46, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 48, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 48, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 48, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 48, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 48, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 48, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 48, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 48, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 50, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 50, st mf  BH011-H
Vigerslev Vænge 50, st tv  BH022b-T
Vigerslev Vænge 50, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 50, 1. mf  BH011
Vigerslev Vænge 50, 1. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 50, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 50, 2. mf  BH011
Vigerslev Vænge 50, 2. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 50, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 50, 3. mf  BH011
Vigerslev Vænge 50, 3. tv  BH022b
  

BLOK 4 BLOK 3

BOLIGGUIDE - FREMTIDIG LEJLIGHEDSOVERSIGT
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ADRESSE   BOLIGTYPE 

Vigerslev Vænge 52, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 52, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 52, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 52, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 52, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 52, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 52, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 52, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 54, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 54, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 54, st tv  BH023-T
Vigerslev Vænge 54, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 54, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 54, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 54, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 54, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 54, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 54, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 54, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 54, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 56, st th  BH030a-T
Vigerslev Vænge 56, st tv  BH030b-T
Vigerslev Vænge 56, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 56, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 56, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 56, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 56, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 56, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 58, st th  BH022a-T
Vigerslev Vænge 58, st mf  BH011-H
Vigerslev Vænge 58, st tv  BH022b-T
Vigerslev Vænge 58, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 58, 1. mf  BH011
Vigerslev Vænge 58, 1. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 58, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 58, 2. mf  BH011
Vigerslev Vænge 58, 2. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 58, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 58, 3. mf  BH011
Vigerslev Vænge 58, 3. tv  BH022b
  

ADRESSE   BOLIGTYPE 
 
Vigerslev Vænge 60, st th  BH030a-H
Vigerslev Vænge 60, st tv  BH030b-H
Vigerslev Vænge 60, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 60, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 60, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 60, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 60, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 60, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 62, st th  BH022a-H
Vigerslev Vænge 62, st mf  BH010-H
Vigerslev Vænge 62, st tv  BH023-H
Vigerslev Vænge 62, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 62, 1. mf  BH010
Vigerslev Vænge 62, 1. tv  BH023
Vigerslev Vænge 62, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 62, 2. mf  BH010
Vigerslev Vænge 62, 2. tv  BH023
Vigerslev Vænge 62, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 62, 3. mf  BH010
Vigerslev Vænge 62, 3. tv  BH023
  
Vigerslev Vænge 64, st th  BH030a-H
Vigerslev Vænge 64, st tv  BH030b-H
Vigerslev Vænge 64, 1. th  BH030a
Vigerslev Vænge 64, 1. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 64, 2. th  BH030a
Vigerslev Vænge 64, 2. tv  BH030b
Vigerslev Vænge 64, 3. th  BH030a
Vigerslev Vænge 64, 3. tv  BH030b
  
Vigerslev Vænge 66, st th  BH022a-H
Vigerslev Vænge 66, st mf  BH011-H
Vigerslev Vænge 66, st tv  BH022b-H
Vigerslev Vænge 66, 1. th  BH022a
Vigerslev Vænge 66, 1. mf  BH011
Vigerslev Vænge 66, 1. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 66, 2. th  BH022a
Vigerslev Vænge 66, 2. mf  BH011
Vigerslev Vænge 66, 2. tv  BH022b
Vigerslev Vænge 66, 3. th  BH022a
Vigerslev Vænge 66, 3. mf  BH011
Vigerslev Vænge 66, 3. tv  BH022b

BLOK 2 BLOK 1

BOLIGGUIDE - FREMTIDIG LEJLIGHEDSOVERSIGT
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LEJLIGHED - BH010

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Spansk altan

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Radiator flyttes

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i eks. skab
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LEJLIGHED - BH011

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Altan 8,7 m2Altan 7,7 m2

Folde glasinddækning

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i eks. skab



   41 HAB II

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

LEJLIGHED - BH020

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Altan 8,7 m2Altan 7,7 m2

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Folde glasinddækning

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning
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LEJLIGHED - BH021

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Folde glasinddækning

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Altan 8,7 m2Altan 7,7 m2
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Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

LEJLIGHED - BH022a

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Folde glasinddækning

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Altan 8,7 m2
Altan 7,7 m2
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LEJLIGHED - BH022b

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Spansk altan

Radiator flyttes



   45 HAB II

LEJLIGHED - BH023

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Folde glasinddækning

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Altan 8,7 m2Altan 7,7 m2



46 

LEJLIGHED - BH030a

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Folde glasinddækning

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Altan 8,7 m2Altan 7,7 m2
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LEJLIGHED - BH030b

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Folde glasinddækning

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Altan 8,7 m2Altan 7,7 m2
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LEJLIGHED - BH010-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Radiator flyttes

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i eks. skab

Have

Ny have/terrasse
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LEJLIGHED - BH011-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i eks. skab

Have
Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

LEJLIGHED - BH020-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Have

Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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LEJLIGHED - BH021-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Have
Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

LEJLIGHED - BH022a-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Have

Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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LEJLIGHED - BH022b-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Radiator flyttes

Have

Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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LEJLIGHED - BH023-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Have

Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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LEJLIGHED - BH030a-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Have
Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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LEJLIGHED - BH030b-H

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Frisk luft ind forvarmet 
i den kolde periode

Ny rørføring i loft

Udsugning

Nye vinduer og altandør. 
Brede vinduesplader

Have
Skur 
2,5m2

Ny have/terrasse med 
skur
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIG - BH022a-T

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

1,5 meter 
vendeplads

Indgang

Indgangsparti

Skur 
2,5m2

Have

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Nyt badeværelse

Ny have/terrasse med 
skur

Nye installationer

Ny indretning med nye 
gulve og vægge

Køkken

Værelse

Værelse

Værelse

Bade-
værelse Stue
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Nyt badeværelse

Ny have/terrasse med 
skur

Nye installationer

Ny indretning med nye 
gulve og vægge

TILGÆNGELIGHEDSBOLIG - BH022b-T

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

1,5 meter 
vendeplads

3D - Fremtidig

Indgang

Køkken

Værelse

Værelse

Værelse

Bade-
værelse

Stue

Indgangsparti

Skur 
2,5m2

Have

Frisk luft ind til le-
jligheden føres i karnap

Radiator flyttes
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIG - BH023-T

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Have

Indgangsparti

Indgang

Skur 
2,5m2

1,5 meter 
vendeplads

Frisk luft ind til le-
jligheden føres i karnap

Radiator flyttes

Køkken

Værelse Værelse

Værelse

Bade-
værelseStue

Nyt badeværelse

Ny have/terrasse med 
skur

Nye installationer

Ny indretning med nye 
gulve og vægge
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TILGÆNGELIGHEDSBOLIG - BH030a-T

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Have

Indgangsparti

Indgang

Skur 
2,5m2

1,5 meter 
vendeplads

Frisk luft ind til lejligheden 
føres i karnap

Radiator flyttes

Køkken

Værelse

Værelse
Bade-
værelse

Stue

Nyt badeværelse

Ny have/terrasse med 
skur

Nye installationer

Ny indretning med nye 
gulve og vægge



   61 HAB II

TILGÆNGELIGHEDSBOLIG - BH030b-T

Eksisterende 1:150 Fremtidig 1:150

3D - Fremtidig

Have

Indgangsparti

Indgang

Skur 
2,5m2

1,5 meter 
vendeplads

Frisk luft ind til le-
jligheden føres i karnap

Køkken

Værelse

Værelse
Bade-
værelse

Stue

Nyt badeværelse

Ny have/terrasse med 
skur

Nye installationer

Ny indretning med nye 
gulve og vægge






