
Hvis du har et kælderrum, som skal tømmes og ef-
fekter sendes til opmagasinering, vil du blive varslet 
særskilt. 

Genhusning og evt. spørgsmål
Har du spørgsmål til eller ændringer vedrørende din 
genhusningssag, er du altid velkommen til at kontakte 
genhusningsafdelingen, hverdage mellem kl. 9.30 og 
15 på telefon 77 32 00 45 eller på 
genhusning@dabbolig.dk

Spørgsmål til byggesagen skal som altid rettes til ejen-
domskontoret, jf. nedenfor i faktaboksen. 

Det er besluttet, at der i spørgetiden på ejendomskon-
toret, hverdage fra kl. 7.30-8.00 også vil være en med-
arbejder fra Nordstern til stede til at besvare spørgsmål 
om byggesagen. 

På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, 
Projekleder, DAB Byg & Renovering 

Kære beboere  
Vi vil i dette nyhedsbrev fortælle om fremrykning af 
gravearbejder.

Fremrykning af gravearbejder
Håndværkerne og rådgiverne er i gang med at se på,  
hvordan gravearbejderne fremover kan udføres med 
mindst mulig gene for beboerne. 

Det har vist sig, at der kan blive udfordringer med 
adgang til parkeringspladsen langs Kulbaneparken, da 
håndværkerne skal grave og bygge samtidig, især på 
blok 6 og 7 A/B. Vi risikerer simpelthen at spærre ad-
gangen til parkeringspladsen, fordi der ikke er plads til 
både stillads, gravearbejde og biler i hjørnet, hvor man 
drejer ned langs Kulbaneparken. 

Det er vigtigt, at I har adgang til parkeringspladsen, og 
derfor har byggeudvalget besluttet, at Nordstern kan 
udføre gravearbejder om blokkene forud for den egent-
lige opstart af byggearbejder.

Gravearbejdet tager ca. tre måneder pr. blok. Du vil 
blive varslet med 6 uger inden arbejdet om din blok 
går i gang. 

For dig som beboer betyder det at

• adgangen til kælderen kan være begrænset
• der er nogle kælderrum som skal tømmes og 

   effekter sendes til opmagasinering
• adgangen til blokken vil ske via broer
• der vil være adgang til vaskerier
• der som afslutning vil blive lagt fast belægning  
 på indgangssiden af blokken

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

HUSKEBOKS


