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Kære beboer 

 
Onsdag den 22. august 2018 blev der afholdt informationsmøde om Henriksgårdens 
helhedsplan og renovering. Mødet blev afholdt i Henriksgårdens selskabslokaler.  

Omkring 130 beboere deltog og fik besvaret deres spørgsmål til helhedsplanen. Øko-
nomien til helhedsplanen er maksimalt støttet fra Landsbyggefonden, som i høj grad 
sikrer at huslejen efter renoveringen fastholdes på et niveau, der fortsat ligger under 
niveauet for tilsvarende boliger i København.  

Med helhedsplanen stiger huslejen 37 %. Uden helhedsplanen vil huslejen 

stige med 105%.  

Der var en god stemning på mødet og generel enighed blandt deltagerne om, at det 
er en rigtig flot helhedsplan. Se spørgsmål og svar fra mødet til helhedsplanen i ved-
lagte dokument.  

Vær med til at stemme JA til helhedsplanen  

 

Deltag i ekstraordinært afdelingsmøde den 26. september 2018 kl. 17.00   

 

– så huslejen bliver ved med at være til at betale. 

 

Er der flere spørgsmål til Helhedsplanen, er du velkommen til at sende til 

mail til: 

Ejendomskontoret: henriksgaarden@boligafdeling.dk 

Du kan også skrive et brev og aflevere det i ejendomskontorets postkasse. 

 

 Til beboerne i Henriksgården 
 
  

DAB mrk. PRJ-2014-00013 
 1801 
 LKI 
E-mail lki@dabbolig.dk 

Direkte tlf. 77 32 04 31 

Dato 3. september 2018 

 1801 / Lejer 



 
 

Side 2 
 

Spørgsmål skal være os i hænde senest søndag den 9. september 2018 kl. 

23.59 

 – så vi kan nå at svare dig, inden det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. septem-
ber 2018. 

Vi ses den 26. september 2018 til afstemning om Henriksgårdens helhedsplan. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen & DAB 

 

Bilag:  

Referat af spørgsmål og svar fra informationsmødet om Henriksgårdens helhedsplan den 22. 
august 2018. 
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