
Genhusningssamtale

Alle beboere i blok 1, 2 og 3 vil blive kontaktet 
telefonisk af DABs genhusningskonsulent. 
Blok 1 vil blive kontaktet først. Beboere på 3. 
sal og børnefamilier vil blive prioriteret i 
genhusningen, da de oplever de største gener 
fra byggeriet. 

Alle beboere fra blok 4 og frem vil blive 
inviteret til en personlig genhusningssamtale, 
hvor individuelle ønsker og behov afklares. 

Genhusningssamtalerne vil blive afholdt i 
afdelingen.

Status på byggesagen
•

•

Blok 1
Færdiggørelse af skakte, køkkener,
badeværelser og ventilationskanaler
pågår og afsluttes før arbejdet med
vinduesudskiftningen starter op.
Murerne er i gang med at opmure de
nye facader. Når murværket er klar,
kan udskiftning af vinduer startes op.
Til sidst udskiftes hoveddørene til
lejlighederne og opgangsdørene.
Blok 2
Renoveringen af blok 2 er i gang.
Processer for færdiggørelse er de
samme som for blok 1.

• Blok 3
Renoveringen af blok 3 er i gang.
Processer for færdiggørelse er de
samme som for blok 1.

• Blok 4
Arbejderne på blok 4 starter, når blok 1
og 2 er færdige.

• Blok 5-7B
Arbejderne på blok 5 starter, når blok 3
er færdig.
Tidsplanen for de øvrige blokke er
fortsat under udarbejdelse.

• Udearealerne
Beplantningen af udearealerne vil
generelt blive udført uafhængigt af de
øvrige arbejder, da det afhænger af
årstiden og hvornår det er bedst at
plante.

Kære beboere 

Efteråret er på vej. Blæsten rusker i træerne, 
som nu skifter til nye og smukke 
efterårsfarver. 

Vi vil I dette nyhedsbrev fortælle om status på 
byggesagen, arbejdets fremdrift og behovet 
for at overgå til fuld genhusning.

CASA ændrer navn

CASA er tidligere på året fusioneret med et 
andet firma. CASA har derfor ændret navn til 
Nordstern. Ændringen påvirker ikke 
byggesagen

Fuld genhusning fra blok 4 og frem

Selskabets bestyrelse har besluttet, at alle 
beboere fra blok 4 og fremad skal genhuses, 
mens renoveringen i boligerne pågår. 

Som en konsekvens af, at alle beboere bliver 
genhuset under byggeriet, bortfalder 
muligheden for at blive kompenseret for et 
tomt kælderrum. 

Der er et flyttefirma, som vil varetage alle 
flytninger.

Mulighed for genhusning i blok 1, 2 og 3

Selskabet har, udover genhusning fra blok 4 
og frem, besluttet at beboerne i blok 1, 2 og 3 
skal tilbydes at blive genhuset for den 
resterende periode der er byggearbejder i 
boligen. 

Dette sker, da beboere der bor i blok 1,2 og 3 
er hårdt presset af gener fra byggeriet, som 
de må leve med dagligt.

Der er også her et flyttefirma, som vil 
varetage alle flytninger.

med at rigge an til dagens arbejde mellem kl. 7 og 
7.30. 

Byggeudvalget har tillige besluttet, at håndværkerne 
må gå i gang med ikke støjende arbejder mellem 
7.30 og 8.00. 

Status på arbejdets fremdrift og forventet 
tidsplan DAB og rådgiver er i forhandlinger med 
CASA om tidsplanen. Disse forhandlinger forventes 
at pågå hen over sommeren, og vi håber at vi kan 
melde en godkendt tidsplan ud til jer i efteråret. 

Der er dog indgået aftale om færdiggørelsen på blok 
1, 2 og 3. 

Tidsplanen for blok 4 og frem, er derfor alene en for-
ventning om, hvornår håndværkerne kan gå i gang.

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

Da alle rør og kabler løber gennem 
kælderen, vil kælderen være noget af det 
sidste, der bliver færdigt. I må derfor 
forvente, at kælderrum først er klar til brug 
samtidig som byggeriet på blokken er 
overstået. 

Mangellister og mangler i boligerne pga. 
byggesagen

I forbindelse med at håndværkerne bliver 
færdige med arbejderne i boligerne, vil du 
som beboer få mulighed for at kommentere 
på det færdige arbejde. Til det vil du, to uger 
inden rådgivers gennemgang, få udleveret 
en mangelliste, hvorpå du kan skrive de evt. 
mangler/kommentarer, du har til det udførte 
arbejde. Dine  mangler/kommentarer vil 
blive gennemgået, og du vil få svar tilbage, 
om manglen udbedres, udskydes til 1-års 
gennemgangen, eller falder under 
bagatelgrænsen og dermed ikke udbedres, 
men blot registreres på dit lejemål.

Plantegninger af tilgængelighedsboliger

De opdaterede plantegninger er lagt på 
hjemmesiden www.dabbolig.dk. Søg  
Henriksgården og kig under helhedsplan. 
Bemærk at mål kun er vejledende.

Tidsplan

Der er fortsat store udfordringer med at 
finde håndværkere nok til at udføre arbejdet. 
Det betyder, at håndværkerne desværre 
stadig er bagud i forhold til tidsplanen. 

Det betyder også, at vi desværre ikke på 
nuværende tidspunkt kan sige noget om, 
hvornår blok 1, 2 og 3 forventes færdige. 

Vi forventer at kunne fortælle mere om 
tidsplan og færdiggørelse i løbet af november 
måned.

På vegne af byggeudvalget

Nanna Aae Christensen, 
Projektleder, 

DAB Byg og Renovering.

KONTAKT: Nanna Aae Christensen, projektleder, DAB 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
Om helhedsplanen: Tlf.: 36 30 92 36 – mandag til fredag
kl. 7.30-8.00 og mandag kl. 16.30-17.00
Almindelig beboerservice: Tlf.: 36 30 92 36 – mandag til 
fredag kl. 8.00-8.30 og mandag kl. 16.30-17.00
Mail vedr. helhedsplanen: 1213helhedsplan@boligafdeling.dk 
Mail vedr. alm. beboerservice: 1213@boligafdeling.dk

HAB 

Jul og Nytår

Byggepladsen holder juleferie i uge 52, og 
der vil således ikke være håndværkere på 
pladsen mellem jul og nytår.

Genhusning og evt. spørgsmål

Har du spørgsmål til eller ændringer 
vedrørende din genhusningssag, er du altid 
velkommen til at kontakte 
genhusningsafdelingen på telefon 77 32 00 
45 eller på genhusning@dabbolig.dk

Det er besluttet, at der i spørgetiden på 
ejendomskontoret, hverdage fra 7.30-8.00, 
også vil være en medarbejder fra Nordstern 
til stede til at besvare spørgsmål om 
byggesagen. 

Bagerst i dette nyhedsbrev, kan du se de 
mest gængse spørgsmål og svar, vi har 
modtaget i den seneste periode.

Øvrige spørgsmål skal som altid rettes til 
ejendomskontoret, jf. nedenfor i faktaboksen.

I ønskes alle alle en god sensommer.



Bilag til nyhedsbrev nr. 20 vedr. helhedsplanen for Henriksgården 

Spørgsmål og svar 

Spørgsmål: Svar: 

Problemer med varsler. Håndværkere 

dukker op uden varsel, hvor der er 

behov for rydning af indbo mm.  

Varsler skal være mere præcise til de 

enkelte lejemål, gerne ved 14. dages 

varsel. 

Varslede opgaver skal overholdes, ellers 

skal der afvarsles, så tidligt som muligt. 

Der skal afvarsles, når varslet arbejde 

ikke påbegyndes eller sættes på hold. 

Dette er stadig et STORT problem. 

Der er eksempel på beboer, som havde 

taget fri fra arbejde for at være hjemme 
når vinduesparti skulle skiftes. DER 

MØDTE INGEN håndværkere op på 
varslet dag. 

Dette er indskærpet overfor 
entreprenøren gentagne gange. 

Emnet bliver drøftet ugentligt på 
byggemøder.  

Det vil blive indskærpet overfor 
entreprenøren igen.  

Det er stadig uklart, hvem kan svare på 
udførte arbejder, som er tydelige 

fejl/mangler. 
Vi afventer ”teknisk mangelgennem-

gang” 
Vi kan IKKE vente til ”teknisk 
mangelgennemgang”  

Hvis man som beboer har en kommentar 
til det udførte arbejde, skal man kontakte 

ejendomskontoret eller skrive en mail til 
henriksgaarden@boligafdeling.dk 

Spørgsmål bliver videresendt til enten 
entreprenør, rådgiver eller DAB. 

Det er i sidste ende entreprenørens 
ansvar at udføre et korrekt stykke 

arbejde. Hvis ikke arbejdet kan 
godkendes af rådgiver, bliver det kasseret 
og skal laves om.  

Nogle håndværkere sviner stadig og 

tørrer ikke fødder af inden adgang til 
lejemål. 

Dette er indskærpet overfor 

entreprenøren gentagne gange. 

Emnet bliver drøftet ugentligt på 
byggemøder.  

Det vil blive indskærpet overfor 
entreprenøren igen.  

Der spørges til kompensation for blok 1 

og refusion for garageleje. 

Selskabet har besluttet at beboerne i blok 

1, 2 og 3 skal kompenseres for de gener 

de har måtte udstå mens de har boet i 

boligen under renoveringen.  

mailto:henriksgaarden@boligafdeling.dk


Side 2 

Det har alene drejet sig om enkelte 

garager, og refusion for garageleje er 

afklaret med de enkelte beboere. 

Dem der har fået sat en 
brusekabine/toilet op, som bruger 

strøm, hver gang det bruges, 
efterspørger stadig afklaring på 

kompensation for øget el-forbrug. De 
forventer kompensation for hele 
perioden, hvor de må anvende denne 

løsning. 

Selskabet har besluttet, at beboerne i 

blok 1, 2 og 3 skal kompenseres for de 

gener de har måtte udstå mens de har 

boet i boligen under renoveringen.  

Der mangler svar på, hvem der er 
ansvarlig for skader på indbo og 

lejemål? 

Det afhænger af hvem der har pådraget 

skaden. 

Entreprenøren skal kunne dokumentere at 

de har dækket ordentligt af og tillige 

dokumentere standen ved registrering. 

Såfremt dette ikke kan dokumenteres, vil 

entreprenøren blive bedt om at udbedre 

skaden eller erstatte inventar. 

Kvalitetskontrol eller mangel på samme 
giver anledning til stor undren mht. at 

fejl/mangler ikke udbedres efterhånden 
som de opdages. Der spildes megen tid- 

og penge på den nuværende procedure, 
hvor fejl/mangler først udbedres, når 

efterfølgende håndværkere har udført 
deres opgaver, hvorved at de 
efterfølgende opgaver skal udføres igen 

når fejl/mangler er udbedret. 

Det giver ikke meget mening. 

Entreprenøren har ret til at planlægge 

arbejdet og hvornår det udføres. Rådgiver 

og DAB kan alene henstille til at fejl og 

mangler udbedres løbende.  

Der laves stadig mange fejl, som 
beboerne henvender sig om uden at få 

svar på deres henvendelser! 

Hvis man som beboer har en kommentar 
til det udførte arbejde, skal man kontakte 

ejendomskontoret eller skrive en mail til 
henriksgaarden@boligafdeling.dk 
Spørgsmål bliver videresendt til enten 

entreprenør, rådgiver eller DAB. 

Det bliver sikret fremover, at der bliver 
svaret på henvendelser.  

Der bliver stadig ikke lukket huller 
mellem etageadskillelsen, og de 
afskårne faldstammer forsegles ikke 

(lugtgener, rotteangreb og 
brandsikring) 

Dette forhold er påpeget overfor 

entreprenøren gentagne gange og bliver 

taget op på byggemøder hver uge.  

mailto:henriksgaarden@boligafdeling.dk


Side 3 

Bliver det dårlige håndværk på blok 1 
udbedret, eller skal blok 1 leve med den 

dårligere kvalitet? 

Det bliver udbedret, men æstetisk vil det 

nok ikke komme på højde med 

eksempelvis blok 2 og 3. Rent funktionelt 

vil det være i orden.  

Det opleves stadig, at døre og vinduer 

efterlades åbne efter arbejdstids ophør 

Dette er indskærpet overfor 

entreprenøren gentagne gange. 

Vi er blevet oplyst, at der er en vagt 

tilknyttet, som skal sikre, at alle døre og 

vinduer er lukket/låst ved arbejdstids 

ophør. 

Beboerne ønsker tidsplan for, hvornår 
de kan komme i kældrene igen 

Kældrene er noget af det, der bliver 

færdigt til sidst. Dels er det der alle 

installationer skal gå igennem, så alt i 

boligerne skal være klar før håndvær-

kerne kan gøre kælderen færdig.  

Derudover skal det også sikres, at 

beboerne kan komme sikkert ned i 

kælderen, og derfor skal trappe og 

belægning også være færdig, før det kan 

lade sig gøre.  

Hvorfor har man valgt, at Ulf alene 
tager imod beboerne om morgenen, 

kunne der være en fra CASA til stede til 
at svarer for sig? 

Entreprenøren er blevet bedt om, at der 
er en repræsentant fra dem til stede, når 

ejendomskontoret har åbent for 
henvendelser vedr. helhedsplanen, 
hverdage fra 7.30-8.00. 

Pladsmangel i lejligheder på grund af 
nedpakning og 4 til 5 beboer som bor 

der. 

Vi har som beboere brug for de rigtige 
varsler, og oplysninger om rydning, 
hvad kan der gøres for at dette 

overholdes? 

Det er et reelt problem og også en af 
grundene til, at selskabet har besluttet, at 

beboerne skal genhuses.  

Vi indskærper igen overfor entreprenøren 

Som det er nu, har beboerne ryddet en 
del af deres hjem alt for længe, uden at 

der sker noget.  

Dette indskærpes overfor entreprenøren 
på de ugentlige byggemøder.  

Vi indskærper igen. 

Spørgsmål fra beboere om en 
registrering af byggeskader, med 

anerkendelse af skaden er sket, kan det 
ske løbende i byggeprocessen.  

Huller og skader på vægge, døre, lofter 
bliver registreret ifm. gennemgang af 

lejligheden efter badeværelse og 
ventilation er afsluttet. Det er vigtigt at 



Side 4 

Eks. komfurskader, huller, cement på 
døre, vægge og tæpper m.m. 

Hvad gør vi ved at Casa ikke 
anerkender skader? 

beboerne gør opmærksom på skaderne så 
vi/rådgiver ved, hvad vi skal kigge efter. 

Ift. komfurer har vi bedt om 
dokumentation for stand ved registrering 

samt dokumentation for afdækning.  
Kan entreprenøren ikke dokumentere 
dette, vil de blive pålagt at udbedre 

skaden eller evt. erstatte indbo.  

Kulde, ingen varme og ingen isolering 
gør, at beboerne kun kan holde 18 

grader, hvad kan der gøres ved dette? 

Der mangler stadig en smule 
vinterafdækning på blok 3. Vi har fået 

oplyst, at man er i gang med at montere 
det.  

Udover at sikre at der er vinterafdækket 
tilstrækkeligt, og så skrue op for varmen, 

kan der ikke gøre så meget andet.  




