
 
 
Til gengæld åbner projektet op for, at beboerne i Henriksgården 
får adgang til miljøvenlige transportmuligheder i fremtiden, så I, 
også på den måde, kan bidrage til kampen mod klimaforandrin-
gerne.
Efter sommerferien tyvstarter vi dette med et arrangement tors-
dag den 29. august 2019 ved beboerhuset. 

Her bliver der mulighed for, at teste en el-bil, en el-cykel og en 
el-knallert. Du kan også høre mere om projektet og få svar på 
dine spørgsmål om dele-transport, klima og miljø.

Ved arrangementet kan du deltage i lodtrækningen om at afprøve 
ordningen. Bliver du trukket ud, vil du få stillet en el-bil, en el-cy-
kel eller en el-knallert gratis til rådighed i en forsøgsperiode, mod 
at du deler dine erfaringer med projektet. 

For at kunne tilrettelægge den kommende dele-transportord-
ning så godt som muligt, har vi brug for at vide noget om jeres 
nuværende transportvaner. Derfor er der med dette nyhedsbrev 
vedlagt et spørgeskema, som vi håber du er frisk på at udfylde. 

Spørgeskemaet skal afleveres på ejendomskontoret, Vigerslev 
Vænge 68 senest d. 15. august 2019. Når du afleverer skemaet 
deltager du samtidig i lodtrækningen om en IPad. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ejendomsme-
ster, Ulf Thorlak på tlf. eller pr. mail, jf. kontaktoplysninger i 
huskeboksen nedenfor.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Kære beboere 
 
På det ekstraordinære afdelingsmøde d. 26. september 2018 
godkendte I helhedsplanen og dermed den fremtidige renovering 
af Henriksgården. Afdelingsbestyrelsen har siden da, sammen 
med det nedsatte byggeudvalg, arbejdet på at få renoveringen 
endeligt godkendt i Kommunen og Landsbyggefonden, hvilket 
faldt på plads i foråret. Vi er således klar til at forsætte den videre 
planlægning.
 
Der vil derfor snart blive sendt invitation ud om et arrangement i 
beboerhuset d. 15. august 2019, hvor vi vil lægge op til drøftelser 
omkring afdelingens kommende udearealer.

Så hold øje med postkassen, når vi sender invitationen ud.

Tyvstart på helhedsplanens element om 
grøn transport og energi
Udover afdelingens udearealer indeholder Henriksgårdens 
helhedsplan også solceller på tagene, som skal producere grøn 
strøm til alle Henriksgårdens beboere. Når renoveringen er 
gennemført vil husholdningsmaskiner, tv og mobilopladere samt 
afdelingens fællesvaskeri og meget mere blive forsynet med 
vedvarende energi. 

Men vi stopper ikke her. Takket være støtte fra Københavns 
Kommune er Helhedsplanen nemlig udvidet til også at omfatte 
produktion af grøn strøm til mere miljøvenlige transportmidler, 
som dele-elbiler, dele-elcykler og dele el knallerter.

Målet er, at Henriksgården hermed, som en af de første boligaf-
delinger i København, går foran og viser hvorledes fremtidens 
transportbehov kan løses med grøn el og mere fællesskab.   
Med støtten fra Københavns Kommune har vi mulighed for at 
prøve en række muligheder, uden at det kommer til at koste  
Henriksgården noget. 

KONTAKT: Nanna Aae Christensen DAB Projektleder Byg og 
Renovering, mail nmc@dabbolig.dk, telefon 77 32 05 08 

HUSKEBOKS

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte 
ejendomsmester, Ulf Thorlak

Tlf.:  36 30 92 36 – mandag til fredag kl. 8.00-8.30 og 
mandag kl. 17.00-18.00  

Mail: henriksgaarden@boligafdeling.dk
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Spørgeskema til beboerne i Henriksgården om transportbehov 

Til beboerne i Henriksgården! 

Som en del af den kommende helhedsplan har Københavns Kommune bevilget støtte til at udvikle et 

system for ”grøn elektrisk mobilitet” i Henriksgården. Ideen er at give beboerne i Henriksgården mulighed 

for, med deres mobiltelefon, at bestille et elektrisk køretøj (bil, knallert eller cykel), som benytter billig 

elektricitet fra Henriksgårdens egne solceller. Projektet skal gøre det muligt for beboerne at dække 

transportbehov billigere og mere bæredygtigt end i dag. 

For at forberede dette system så godt som muligt har projektgruppen bag  brug for at kende jeres 

nuværende transportbehov, og hvordan I dækker det i dag. Derfor håber vi, at I vil udfylde spørgeskemaet 

og aflevere det på ejendomskontoret, Vigerslev Vænge 68, senest den 15. august 2019. Alle oplysninger 

behandles fortroligt. Blandt de afleverede spørgeskemaer trækkes der lod om præmier på det 

arrangement den 29. august 2019, der officielt starter projektet. Hovedpræmien er en iPad 2018 med 128 

GB og tilhørende pencil. Samlet værdi ca. 4.000 kr. Andre præmier er gratis adgang til elcykel og elbil i en 

tidsbegrænset periode. På et senere tidspunkt vil vi spørge jer om, hvor meget I vil/kan betale for jeres 

fremtidige transport. 

 

1. Adresse_____________________________________________________ 

 

2 . Hvor mange personer bor i husstanden? ________________ 

Voksne (over 15 år): __________  

Børn (til og med 15 år):__________ 

 

3. Hvor mange i husstanden har kørekort til bil? ___________________ (Hvis ingen, gå til spørgsmål 5) 

  

4. Hvor mange biler råder husstanden over? ________ (Hvis ingen bil, gå til spørgsmål 5) 

4.1 Bilmærke for bil nummer 1 ____________________ Bilens årgang (ca.) ________  

4.2 Bilmærke for bil nummer 2 ____________________ Bilens årgang (ca.) ________ 

4.3 Bilmærke for bil nummer 3 ____________________ Bilens årgang (ca.) ________ 

 

(Hvis husstanden råder over én eller flere biler gå til spørgsmål 6) 

 

5. Har husstanden adgang til bil andetsteds? (Fx delebils-abonnement, hos venner, bekendte eller naboer) 

Ja  (   ) (gå til spørgsmål 6.2) 

Nej  (   ) (gå til spørgsmål 6.2) 

 

 



6. Har husstanden planer om at:  

6.1 udskifte den nuværende bil? Ja: (   ) 

      Nej: (    ) 

6.2 anskaffe bil/ekstra bil?   Ja: (   ) 

Nej: (   ) 

6.3 inden for hvor mange år har husstanden planer om at udskifte eller anskaffe bil/ekstra 

bil?  

Udskifte:________ år 

Anskaffe bil/ekstra bil: ________ år 

(hvis der ikke benyttes bil i husstanden gå til spørgsmål 13) 

7. Hvor ofte gøres der brug af bil i husstanden (sæt et kryds)? 

 Hver dag (   ) 

 To til tre gange om ugen  (   ) 

 Sjældnere (   ) 

 

8. Hvad bruges bilen til? (sæt kryds)  

 Arbejde/Uddannelse (   )  

 Indkøb (   )  

 Fritid (    )  

 Afhentning af børn (   ) 

 Andet (skriv hvad): ___________________________________________________________ 

 

9. Hvor mange kilometer kører bilen ca. om dagen?  

 Hverdage _______km 

 Weekend _______km 

 

10. Hvor mange kilometer kører bilen ca. om året? _____________________ 

 

11. Er bilen normalt parkeret i Henriksgården i dagtimerne på hverdage?  

 Ja (   ) 

 Nej (   )    (Gå til spørgsmål 13)  

12. Hvornår er den typisk parkeret i Henriksgården (fra kl. XX-kl. YY)? ____________________________ 

 



13. Har husstanden cykler ________(nej)  _______ (ja) Hvis ja, hvor mange_______________________ 

 

14. Hvor tit bruger I cyklen_______(daglig) __________(et par gange om ugen) _______(sjældnere) 

 

15. For at kunne fastslå, hvor stort det samlede transportbehov i Henriksgården er, vil vi gerne vide lidt 

mere om de enkelte familiemedlemmers daglige rejser. I skemaet nedenfor, vil vi gerne vide lidt om de ture 

som hver person over 15 år i jeres husstand lavede sidste onsdag. Udfyld den så godt som muligt 

 Antal ture og 
km kørt i bil 

Antal ture og 
km på cykel 

Antal ture og 
km i bus eller 
tog 

Antal ture og 
km som 
gående 

Antal ture og 
km med andre 
transportmidler 

Antal Km Antal Km Antal Km Antal Km Antal Km 

Person 1           

Person 2           

Person 3           

Person 4           

Person 5           

Person 6           

 

 

Har I lyst til at være ”testpilot”, dvs. gratis afprøve elbil 

eller elcykel i et par måneder til efteråret? _____ 

 

Vil I deltage i lodtrækningen den 29. august 2019 om en 

iPad eller at få gratis adgang til elbil eller elcykel i en kort 

prøveperiode? 

_____ Hvis ja, skriv navn___________________________ 

 

Underskrift______________________________________ 
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