
Blok 3
Vi forventer, at blok 3 er færdigrenoveret til januar 2024.
Vi forventer at kunne fortælle jer mere om tidsplanen for 
resten af byggesagen i løbet af februar 2023.

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 gen-
husningssag, er du altid velkommen til at kontakte gen-
husningsafdelingen, hverdage mellem kl. 9.30 og 15, på 
telefon 77 32 00 45 eller på mail til  
genhusning@dabbolig.dk

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

Spørgsmål skal som altid rettes til ejendomskontoret, jf. 
nedenfor i huskeboksen.

Dette er årets sidste nyhedsbrev og vi ønsker jer alle en 
rigtig god jul og et godt nytår.

På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, 
Projekleder, DAB Byg & Renovering 

HUSKEBOKS

Kære beboere  
Vi vil I dette nyhedsbrev fortælle om genhusning og tids-
plan.

Genhusningssamtale
Der afholdes individuelle genhusningssamtaler for blok 2-7 
i januar 2023 i afdelingens selskabslokale. 
Alle beboere i blok 4-7 har fået tilsendt en invitation med 
posten sammen med en genhusningsaftale og andre nød-
vendige dokumenter.
Har du endnu ikke booket en genhusningssamtale, kan du 
gøre det online på dabgenhusning.onlinebooq.dk eller ved 
at ringe til genhusningsafdelingen på telefon 77 32 00 45.

Genhusning
Når du skal genhuses, vil du blive varslet med 3 måneder 
inden din udflytning.
Du vil blive tildelt en midlertidig genhusningsbolig inden for 
Hovedstadens Almennyttige Boligselskab.
Sammen med din varsling og tildeling vil du modtage en 
genhusningspjece med alle nødvendige informationer 
vedrørende midlertidig genhusning.
Når du bliver genhuset, er din fraflytning sidestillet med en 
almindelig fraflytning. Dette betyder, at alt indbo i boligen 
og dit kælderrum skal tømmes og flyttes dertil, hvor du 
skal genhuses midlertidigt. 
Genhuses du i en bolig, der har færre rum end din nuvæ-
rende bolig, kan du få opmagasineret det indbo, du ikke 
har plads til.
Dit indbo fra dit kælderrum skal flyttes til det kælderrum, 
der tilhører genhusningsboligen. Er der ikke et tilhørerende 
kælderrum til din genhusningsbolig, vil dit indbo fra kæl-
derrummet blive opmagasineret.
Udgiften til flytning og eventuel opmagasinering dækkes af 
byggesagen.
Boligen skal efterlades rengjort, og du vil blive indkaldt til 
et fraflytningssyn.
Du skal forvente, at din genhusning kommer til at vare 
mellem 7 og 10 måneder. 
Har du spørgsmål til din kommende genhusning, kan gen-
husningskonsulenterne besvare disse ved genhusnings-
samtalen.

Tidsplan
Tidsplanen er endnu ikke færdigforhandlet med Nordstern. 
Vi vil alligevel gerne orientere om, hvornår vi forventer at 
blok 1, 2 og 3 er færdigrenoveret. 

Blok 1
Vi forventer, at blok 1 er færdigrenoveret til maj 2023.
Blok 2
Vi forventer, at blok 2 er færdigrenoveret til september 
2023.

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


