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Henriksgårdens beboere var den 30. maj 2018 inviteret på udflugt med besigtigelse af 

Gyldenrisparken på Amager.  

Formålet med udflugten var at se et renoveret byggeri, der er meget lig 

Henriksgårdens bygninger. 81 beboere deltog i turen foruden ejendomsmester, 

rådgivere fra AI og medarbejdere fra DAB.  

Gyldenrisparken, som er renoveret med nye facader, døre, vinduer, tage og 

varmeinstallationer samt udearealer, blev besigtiget af beboerne og Gyldenrisparkens 

ejendomsmester fortalte om processen og de løsninger man havde etableret. 
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Mange beboere var optaget af Gyldenrisparkens hvide facader, som synes svære at 

vedligeholde, ligesom mange også havde kommentarer til altan- og altaninddæk-

ningsløsningen. 

Gyldenrisparkens ejendomsmester kunne fortælle at man havde forsøg i gang med 

nanoteknologi for renholdelse af facadeoverfladerne, men at afdelingens beboere 

generelt var rigtig glade for renoveringen og for at bo i byggeriet. 

 

 

 

 

Efter besigtigelsen kørte vi tilbage til Henriksgården, hvor der var pølsevogn med 

fadøl og sodavand inden informationsmødet om status på Henriksgårdens 

helhedsplan. 

Rådgiver AI gennemgik status på helhedsplanen, og der var mange spørgsmål 

undervejs, og projektleder Louise Kildegaard gennemgik proces og tidsplan. 

Som oplyst på mødet er der fra Landsbyggefondens side afsat renoveringsstøtte til 

Henriksgården her i 2018, hvilket betyder at helhedsplanen skal behandles på 

beboermøde, i kommune og Landsbyggefond i 2018. 

De øvrige planer for området med hensyn til nye tilgængelighedsboliger, sti- og 

vejforbindelser, institutionernes fremtid og sammenhængen til Kulbaneparken er som 

sådan ikke en del af helhedsplanen, og afventer Københavns Kommunes udspil. 
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Der planlægges således med et informationsmøde om helhedsplanen for beboerne den 

22. august 2018, og et besluttende møde om helhedsplanen den 26. september 2018. 

De oplæg der blev gennemgået på mødet er også lagt på Henriksgårdens 

hjemmeside.  

På informationsmødet oplyste DAB og AI, at selv om planen skal behandles og 

godkendes af beboerne allerede i september 2018, er det muligt at inddrage beboerne 

i form af workshop eller lignende hvad angår f.eks. udformning af haver og 

beplantning, badeværelser og muligvis andre bygningsdele. 

Fra beboerside blev der udtrykt ønske om at kunne deltage i workshops. Der blev 

tillige spurgt ind til fremtidig drift, herunder om der var fokus på at det ikke blev for 

dyrt at drifte f.eks. solcelleenergi, ligesom flere beboere var optaget af driftudgifter 

vedrørende facade og vinduer med erfaringen fra Gyldenrisparken i baghovedet. 

DAB og AI er glade for beboernes spørgsmål, og kan sige at der bestemt er fokus på 

den fremtidige drift efter en renovering, herunder at finde løsninger som er så billige 

som mulige at drifte fremover. 

En informationsbrochure om helhedsplan og demonstrationsprojekt blive omdelt til 

samtlige boliger i Henriksgården i uge 24, 2018. 

Der vedhæftes nogle billeder fra arrangementet. 

 

Lars Frank Jensen, DAB 




