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Kære beboer 

Hermed en status for færdiggørelse af badeværelser, af blokken og af udenomsarea-
lerne i forbindelse med renoveringen af jeres blok.  

 
Færdiggørelse af badeværelser 

Nedenfor kan I se, hvornår vi forventer at den manglende færdiggørelse af renoverin-

gen af jeres badeværelser er gennemført:  

Adresse Slutdato 

VV 66 - lille badeværelse Overdraget 

VV 66 - stort badeværelse Slut juli 2022 

VV 64  Slut juni 2022 

VV 62 - lille badeværelse Overdraget 

VV 62 - stort badeværelse Slut juli 2022 

VV 60 Midt juli 2022 

 

Færdiggørelse af boliger 

Når badeværelserne er færdige, udestår der fortsat færdiggørelse indvendigt i boli-

gerne for ventilation mv. Pt. er arbejdet med rørkasser sat i bero, da der i nogle lejlig-

heder er konstateret skimmel på ydervæggene. Vi skal derfor først have afrenset ind-

vendigt og den nye isolerende ydervæg monteret, inden rørkasserne bliver færdig-

gjort.  

Vi forventer at rørkasserne færdiggøres samtidig med de udvendige arbejder, forven-

teligt i midt til slut september 2022. 

 

Færdiggørelse af blokken 

Vi forventer at bygningsarbejderne på blokken er færdige i slutningen af september 

2022.  

Vinduer bliver monteret løbende, og de sidste forventes isat i september. Vinduerne 

monteres på én facade ad gangen. Når et vindue udtages, isættes det nye samme 

dag. 

 Beboerne i blok 1 
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Side 2 

 

Taget forventes færdiggjort i midten af september.  

Altaner og altanværn færdiggøres sammen med facaden, forventeligt i midt til slut 

september. 

 

Færdiggørelse af udenomsareal 

Belægninger færdiggøres samtidig med blokken, til slutningen af september 2022.  

Beplantningen på altansiden forventes udført i efteråret 2022.  

Beplantning på indgangssiden udføres, når blok 2 er færdiggjort. 

 

Adgang til boliger og byggeplads generelt 

Vi har lyttet til jeres tilbagemeldinger og haft yderligere fokus på forholdene for jer 

som beboere, i samspillet med en aktiv byggeplads. Vi håber derfor meget, at I gen-

nem den seneste tid har oplevet at forholdene omkring byggepladsen og håndværker-

nes færden i jeres boliger er forbedret.  

Helt konkret i Henriksgården, er der en medarbejder i CASA som har ansvaret for ad-

gangsforhold, stier og rengøring, så vores rådgiver og ejendomsfunktionen har en 

person de skal gå til, når der er udfordringer.  

Derudover bliver der på de ugentlige byggemøder fulgt op på følgende forhold: 

- Fællesbelysning 

- Daglig oprydning/rengøring 

- Døre/vinduer til boliger og kældre 

- Fælles adgangsveje 

- Varme/radiatorer 

- Trappeopgange, renholdelse 

- Rygning eller dampning i boliger 

Erfaringen viser os at disse forhold kræver, at der følges op overfor håndværkerne lø-

bende. Derfor håber vi også på, at I fortsætter med at melde det til ejendomskonto-

ret, så vi kan viderebringe til CASA. 

 

Mangellister og mangler i boligerne pga. byggesagen 

10 dage inden den såkaldte tekniske gennemgang af de udførte arbejder, vil du få ud-

leveret en mangelliste, hvorpå du kan skrive de evt. mangler/kommentarer du har til 

det udførte arbejde. Du skal være opmærksom på, at du vil modtage mangellister ad 

flere omgange, da arbejdet overdrages ad flere omgange.  

Når hele blokken er færdig, udføres der en samlet gennemgang i alle boliger. Her be-

des du tillige udfylde en mangelliste, da rådgiver ikke nødvendigvis er opmærksom på 

mangler, der ligger ud over de gængse.  



 
 

Side 3 

 

Det er vigtigt, at du løbende noterer disse mangler, så der kan gøres opmærksom på 

manglerne ved den afsluttende gennemgang.  

Efter modtagelsen af mangellisterne, foretager rådgiver en vurdering af alle mangler i 

samarbejde med ejendomsdriften, og de kategoriseres i nedenstående tre kategorier; 

• om manglerne kan videreføres til CASA til udbedring  

• om manglerne udbedres af driften  

• om manglerne afvises, hvis de f.eks. vurderes under bagatelgrænsen 

Vi opfordrer til, at du tager billeder af skaderne/manglerne, når du opdager dem, da 

fotos er det bedste grundlag til at understøtte manglen og hjælpe med afklaring om 

ansvar og udbedring, overfor CASA. 

Hvis du har spørgsmål til det udførte arbejde, eller ønsker svar på udførelsen, skal 

spørgsmål stilles til beboerkoordinatoren, som er Ulf på ejendomskontoret. 

 

På vegne af byggeudvalget 

 

Nanna Marie Aae Christensen 

Projektleder 

Byg og renovering 

 

 


