
Hovedstadens almennyttige Boligselskab 

HENRIKSGÅRDEN 

 

DAB 
Finsensvej 33 

2000 Frederiksberg 

CVR nr.: 55775214 

Telefon:  77 32 00 00 

Internet:  dabbolig.dk 

E-mail:  dab@dabbolig.dk 

Servicecenter: 
man – fre 09.30 – 15.00 

 

Omstilling: 

man - tor 08.30 – 16.00 

fre 08.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

Informationsmøde vedr. byggestart i blok 1 

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 17.00-19.00  

i Henriksgårdens selskabslokale 

Husk Coronapas, mundbind, håndsprit og at holde afstand 

Programmet vil være som følger: 

1. Velkommen v/ Nanna Aae Christensen, DAB  
2. Præsentation af rådgivere og entreprenørers repræsentanter samt DAB’s med-

arbejdere, v/de respektive  
3. Gennemgang af projektet v/ AI  
4. Hvem arbejder på pladsen v/ CASA 

5. Gennemgang af arbejder i boligerne, herunder specifikke forholdsregler vedr. 
Corona v/CASA  

6. Nyt affaldshåndteringssystem v/ Ulf Thorlak, ejendomsmester 
7. Gennemgang af tidsplanen v/ CASA og AI 
8. Beboerkoordinator og løbende spørgsmål til byggesagen v/ Ulf Thorlak, ejen-

domsmester 
9. Beboervalg, herunder materialeprøver v/ Ulf Thorlak, ejendomsmester og 

CASA  
10. Nøglehåndtering, husdyr, varslinger, registrering i boligen v/ Ulf Thorlak, ejen-

domsmester og CASA  

11. Kælderrum tilbageflytning v/ Ulf Thorlak, ejendomsmester 
12. Håndtering af fejl, mangler og/eller skader v/ CASA 

13. Spørgerunde v/ Alle 
 

Der er tilmeldingspligt til mødet, jf. vedlagte tilmeldingsblanket, der skal afleveres i 

ejendomskontorets postkasse senest d. 17. juni 2021 kl. 10  

Vi glæder os til at se jer.  

På vegne af byggeudvalget 

Nanna Marie Aae Christensen,  

Projektleder, DAB Byg og renovering 

  

 
Beboerne i Henriksgården  

Blok 1 - Vigerslev Vænge 60-66 

DAB mrk. PRJ-2014-00013 
 1213 

 NMC/tin 
E-mail nmc@dabbolig.dk 

Direkte tlf. 77 32 05 08 

Dato 8. juni 2021 

 1213 / Lejer 



 
 

Side 2 

 

TILMELDING TIL  

INFORMATIONSMØDE I BLOK 1 

Som beskrevet i invitation afholdes informationsmøde vedr. byggestart i blok 1 

Torsdag den 24. juni 2021 fra kl. 17.00-19.00 

i Henriksgårdens selskabslokale  

 

Der er særlige midlertidige regler grundet Corona situationen. 

Tilmeldingspligt og reduktion af deltagerantallet  
For at sikre nok stole og plads i lokalet, skal du tilmelde dig til mødet. Forsamlingsfor-

buddet siger, at vi gerne må samles til et afdelingsmøde, når vi fortrinsvis sidder ned 
og der er 2 m2 gulvareal til hver person. Husk gyldigt coronapas og mundbind. 
 
Tilmeldingsfrist 

Hvis du ikke tilmelder dig senest TORSDAG D. 17. JUNI KL. 10, vil vi muligvis være 
nødt til at afvise din deltagelse i mødet. De midlertidige regler på boligområdet siger, 
at hvis du ikke tilmelder dig, kan boligafdelingen lovligt afvise din deltagelse i mødet. 

 
Forplejning 

Der vil være lidt kolde drikkevarer, men på grund af Corona situationen bedes du selv 
medbringe evt. kaffe/the.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeg deltager i beboerorienteringsmødet torsdag den 24. juni 2021 fra kl. 17.00-19.00 

Navn: _____________________________________________________ 

 

Adresse:____________________________________________________ 
 
Antal personer:_______  

 
Aflevér venligst tilmeldingen i ejendomskontorets postkasse, senest torsdag 

den 17. juni 2021 kl. 10.00 

 

Hovedstadens alm. Boligselskab 

HENRIKSGÅRDEN 

 
 

 

  

TILMELDING 
 

Informationsmøde 
den 24. juni 2021 

Udsendt  
den 8. juni 2021 
PRJ-2014-00013 
 

 


