
Hovedstadens almennyttige Boligselskab II 

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 

 

 

 

 

 

Kære beboere 
 

På afdelingsmødet i marts måned blev oplægget til helhedsplanen præsenteret og samtidig 

lovede vi, at I ville blive inviteret på en udflugt for at se en boligafdeling, der har gennem-

ført en helhedsplan. 
 

Turen vil foregå  

onsdag den 30. maj 2018 kl. 16.00 – 20.00 

 

Vi mødes ud for Vigerslev Vænge nr. 18 lidt før kl. 16.00, da bussen kører præcist kl. 

16.00 mod bebyggelsen Gyldenrisparken på Amager. 

 

Gyldenrisparken administreres af Lejerbo, er opført i 1966 og renoveret i 2010/2011.  
 

Program: 

16.00 - 16.30  Transport med bus fra Henriksgården til Gyldenrisparken 

16.30 - 17.15  Oplæg om Gyldenrisparkens erfaring med en helhedsplan og rundtur i bebyg-

gelsen med besigtigelse af facader, indgangspartier, altaner, tilgængelighedsboliger mv.  

17.15 - 17.45   Forfriskning og mulighed dialog og spørgsmål beboerne imellem 

17.45 - 18.15   Transport fra Gyldenrisparken hjem til Henriksgården  

Fra kl. 18.15     Mad og drikke ved Henriksgårdens beboerlokale 

19.00 – 20.00   Præsentation af tidsplan og omfang for den bygningsfysiske helhedsplan 

Af hensyn til bestilling af transport samt mad og drikke, beder vi jer udfylde ved-

hæftede tilmeldingsblanket og aflevere den i ejendomskontorets postkasse se-

nest mandag den 21. maj 2018. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Frank Jensen 

Bestyrelseskonsulent 

Administrationsafdeling 2  

  

Til beboerne 
  

DAB mrk. PRJ-2014-00013 
 1801 

 LFJ/big 
E-mail lfj@dabbolig.dk 

Direkte tlf. 77 32 02 59 

Dato 8. maj 2018 

 1801 / Lejer 

 



Hovedstadens almennyttige Boligselskab II 

HENRIKSGÅRDEN 
 
 

 

Tur til Gyldenrisparken og informationsmøde 

den 30. maj 2018 kl. 16 - 20 
 

 

Ja tak, vi vil gerne deltage i turen og mødet: 

 

 

 

_____________________________________ 

             Navn 

 

 

 

_____________________________________ 

Adresse eller lejemålsnr. 

 

 

 

_____________________________________ 

       Antal personer 

 

 

Tilmeldingsblanketten skal afleveres i ejendomskontorets postkasse senest 

mandag den 21. maj 2018. 
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