
Genhusning
Har du spørgsmål vedrørende din genhusningssag, 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 
7732 0045 eller på genhusning@dabbolig.dk

Øvrige spørgsmål rettes som altid til ejendomskon-
toret, jf. nedenfor i Huskeboksen.

I ønskes alle en dejlig sommer!

På vegne af byggeudvalget 
Nanna Aae Christensen,  

Projektleder, DAB Byg og Renovering 

Kære beboere 
 
I modtager dette nyhedsbrev med den seneste op-
datering på byggesagen.

Det kan godt være vi ikke vandt EM, men til gengæld 
har vi nu fået den §8 gravetilladelse, som vi skrev i 
nyhedsbrev nr. 11, at vi fortsat afventede fra Køben-
havns Kommune.

Byggestart 
Modtagelsen af §8 gravetilladelsen betyder, at 
håndværkerne endelig kan komme i gang med gra-
vearbejderne ved blok 1 og byggesagen for alvor kan 
komme op i gear.

§8-gravetilladelsen er nødvendig, når vi skal grave i 
forurenet jord, som der jo stadig er en del af i Hen-
riksgården. Tilladelsen opstiller de krav, vi er un-
derlagt, når der skal graves, bl.a. i forhold til hvor og 
hvor mange jordprøver, der skal tages. 

Tidsplan - Arbejderne starter op den 2. august.
Som tidligere oplyst, starter håndværkerne i blok 1, 
Vigerslev Vænge 60-66. 

Vi arbejder på en opdateret tidsplanen, tilpasset den 
nye opstartsdato, og så snart den er på plads, vil den 
blive sat på opslagstavlerne i opgangene.

Beboerne i blok 1 vil blive varslet særskilt.

Der vil løbende ske tilpasninger i tidsplanen, i takt 
med at håndværkerne bliver bekendte med bygning-
erne og bliver fortrolige med de arbejder, der skal 
udføres. Derfor vil vi også løbende udsende revide-
rede tidsplaner. Den senest gældende tidsplan vil 
I kunne se på opslagstavlerne i opgangene og på 
CASA’s informationstavle på byggepladsen.

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
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