
 
Den senest gældende tidsplan vil I kunne se på 
opslagstavlerne i opgangene og på CASA’s informati-
onstavle på byggepladsen.

Gældende tidsplan for opstart og afslutning af 
byggearbejder: 

  Startdato   Slutdato
Blok 1
VV 60-66 August 2021  April 2022
Blok  2
VV 52-58 Oktober 2021  Juli 2022
Blok 3
VV 44-50 Februar 2022  November 2022
Blok 4
VV 36-42 Maj 2022  Februar 2023
Blok 5
VV 28-34 September 2022 Maj 2023
Blok 6
VV 20-26 December 2022 September2023
Blok 7A
VV 2-8  Marts 2023  December 2023
Blok 7B 
VV 10-18 Juni 2023  April 2024

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.

På vegne af byggeudvalget 
Nanna Aae Christensen,  

Projektleder, DAB Byg og Renovering 

Kære beboere 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om den reviderede 
tidsplan, arbejdstider for håndværkerne og vedlagt 
er Byggeavis fra CASA.

Byggestart 
Håndværkerne er så småt gået i gang med blok 1. 
Der arbejdes både udenfor og indenfor i boligerne. 
Når nedbrydningsarbejdet går i gang, må I forvente, 
at der bliver en del støj. Vi forventer at nedbryd-
ningsarbejdet varer ca. 2-3 uger.

Arbejdstider og byggeplads Blok 1
Der vil blive leveret materialer tidligt om morgenen, 
fra kl. 4. Dette for, at de store lastvognstog derved 
undgår morgentrafikken. 

Fra kl. 6.30 vil der blive forberedt til dagens arbej-
de, og kørt rundt på byggepladsen. Håndværkerne 
arbejder som udgangspunkt på hverdage fra kl. 7-16 
og fredag fra kl. 7-15. Arbejder i boligerne starter kl. 
8.

CASA A/S sikrer, at låger og porte er aflåste efter 
arbejdstids ophør, således at børn og øvrige uønske-
de personer ikke kan trænge ind på den afskærmede 
del af byggepladsen. Såfremt I observerer uvedkom-
mende personer på byggepladsen, må I meget gerne 
gøre opmærksom på dette til CASA.

Tidsplan 
Den opdaterede tidsplan, tilpasset den nye op-
startsdato, er nu på plads og tilrettelagt med den 
viden vi har nu.

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 revidere-
de tidsplaner.  

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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Kontaktinformation

For CASA er det vigtigt, at alle vores medarbejdere passer 
på sig selv og hinanden. Derfor overholder vi altid gælden-
de retningslinjer og sørger for, at alle er informerede om 
de vigtigste huskeregler, som er:

• Hold afstand
• Vask hænder / sprit af
• Husk løbende at rengøre og afspritte overflader

For håndværkerne vil der i arbejdstiden være standere 
med håndsprit i alle opgangene. Når håndværkerne er 
kommet ind i din bolig, så følger de BL’s anbefalinger. 

COVID-19

Vores fælles beslutning om at renovere Henriksgården skal nu til at føres ud i livet. Vi ser frem til samarbejdet med CASA, 
og vi håber at I bliver glade for det færdige resultat.  
Der kommer larm, støv og støj, og det bliver ikke sjovt så længe arbejdet pågår. Til gengæld så ved vi også, at det nye Hen-
riksgården kommer til at give os rigtig gode rammer for vores liv og fællesskab.
Vi skal huske på, at håndværkerne ikke er her for at genere os. Det er os, der har inviteret dem, og de udfører det arbejde, vi 
har bedt dem om. Vi håber at I – selv i pressede situationer – vil huske på det, når I møder håndværkerne.

De bedste hilsner
Per Jørgensen (beboerformand)

En hilsen fra formanden
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Inden længe går vi i gang med renoveringen af Henriksgården.
Vi ville meget gerne have hilst på dig personligt og fortalt om projektet, og hvad det betyder for dig og dine 
naboer. Der vil løbende gennem hele renoveringsprocessen komme flere byggeaviser med information, 
som er relevant for dig. Samtidig vil du kunne følge med på boligselskabets hjemmeside om renoveringen. 

Skulle der opstå spørgsmål undervejs, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail: 
beboerpost-hg@casa-as.dk

Om Henriksgården
Vi glæder os meget til at påbegynde renoveringen af Henriksgården. Både bygningernes facader, udeare-
alerne og ikke mindst lejlighederne får et ansigtsløft, så de bliver mere tidssvarende og indbydende (bl.a. 
med nye altaner og badeværelser), og vi håber du bliver glad for det færdige resultat. Hele renoveringen 
kommer til at tage et stykke tid – ca. 3 år - og derfor er det meget vigtigt for os, at du som beboer er i cen-
trum under hele forløbet. Vi vil derfor lave en udførlig plan, som løbende bliver opdateret, hvor vi informerer 
dig om udviklingen og hvornår din bolig skal renoveres. Vi udviser selvfølgelig hensyn og respekt, når vi er 
i dit hjem, og når vi bevæger os rundt området. Alle skal opleve, at det er trygt og sikkert at bo og arbejde i 
Henriksgården.

Om CASA
For at sikre os, at du føler dig tryg og i gode hænder, vil vi gerne kort fortælle om CASA. For os kommer 
mennesker altid før mursten. Uanset om vi bygger nye boliger eller renoverer boliger, så gør vi det for 
de mennesker, der skal bo og opholde sig i dem. For CASA er værdierne synlighed, tillid, ordentlighed og 
respekt grundlæggende. Vi holder, hvad vi lover, og vi gør, hvad vi siger. Det er ikke nok for os, at kvaliteten 
af byggeriet er i top. Processen før, under og efter byggeriet skal også være i orden for alle i Henriksgården, 
hvilket betyder, at vi i samarbejde med afdelingen, selskabet og DAB forsøger at skabe de bedste mulighe-
der og løsninger for dig som beboer.

Kære beboer
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En kort gennemgang

Renovering af
Henriksgården

Inden vi går i gang
Vi laver foto- eller videoregistrering af alle lejligheder 
som en sikkerhed og dokumentation for, at eventuel-
le skader i lejlighederne under renoveringen vil blive 
udbedret. Beboerne har mulighed for at fjerne eventuelle 
personlige billeder, m.m., som man ikke ønsker kommer 
med på videooptagelserne. CASA overholder for alle 
registreringer de gældende GDPR-regler.

Udearealer
• De grønne arealer får et ansigtsløft med nye stier, 

mere beplantning samt nye individuelle terrasser til 
stueboligerne

 
Udvendig renovering
• Alle ydermure får mere isolering og en helt ny facade
• Der kommer nye lavenergi-vinduer i lejlighederne og 

nye opgangsdøre
• Alle altaner på havesiden bliver renoveret og der etab-

leres nye altaner på de boliger, der ikke har altan i dag
• Der kommer nyt tag, nye tagrender, nye nedløb, nyt 

ventilationsanlæg samt solceller på taget

Indvendig renovering
• Alle badeværelser renoveres med nye fliser på gulv og 

vægge
• Der kommer nyt sanitet WC og vask samt nye blan-

dingsbatterier og afløb

• Der kommer nyt ventilationsanlæg
• Der bliver etableret nye tilgængelighedsboliger i stue-

etagen
• Kælderen istandsættes

Afhjælpning af eventuelle fejl og mangler
Når arbejdet i din bolig er afsluttet, foretages en gen-
nemgang af både bygherre og CASA. Her får du mulighed 
for at påpege eventuelle fejl og mangler

Genhusning
Det er DAB’s genhusningsafdeling, som står for genhus-
ningen. Hvis du skal genhuses i den periode, din bolig 
renoveres, og har spørgsmål til din genhusning, skal 
du kontakte beboerkoordinator Ulf Thorlak eller DAB’s 
genhusningsafdeling.

Oprydning og renhold
Vi sætter en stor ære i en ryddelig byggeplads og sørger 
for en tydelig adskillelse af byggepladsen og beboerzo-
nerne, så du kan føle dig tryg, når du færdes i området.

Håndtering af støv, støj og vibrationer
Vi gør vores bedste til at minimere støv og støj. Der må 
dog forventes noget larm, når pæle rammes ned til nyt 
fundament. Vi laver derudover en detaljeret plan for ned-
rivning og håndtering af eventuelt miljøskadeligt affald, 
så alle sikkerhedshensyn bliver taget. 

For at give dig et hurtigt overblik, har vi kort opsummeret, hvad der kommer til at ske i forbindelse med renoveringen. 
Se også tegningerne på modsatte side.
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Renovering af blokke - tidsplan

Blok 1 (nr. 60-66)
2. aug. 2021 – 30. apr. 2022

Blok 2 (nr. 52-58)
11. okt. 2021 – 6. juli 2022

Blok 3 (nr. 44-50)
14. feb. 2022 – 7. nov. 2022

Blok 4 (nr. 36-42)
13. maj 2022 -   2. feb. 2023

Blok 5 (nr. 28-34)
24. sept. 2022 –    24. maj 2023

Blok 6 (nr. 20-26)
5. dec. 2022 -  4. sept. 2023

Blok 7A (nr. 2-8)
23. mar. 2023 – 14. dec. 2023

Blok 7B (nr. 10-18)
21. juni 2023 –   10. apr. 2024

Udearealer
Laves løbende

Nedenstående tidsplan er gældende for de totale arbejder i hver blok (både indvendige og udvendige). Når vi går i gang 
med de indvendige arbejder i din bolig, vil du blive varslet min. 2 uger i forvejen. Blok 1 er prøveblok for renoveringen. Erfa-
ringerne skal bidrage til en eventuel forbedring og optimering af renoveringen af de andre blokke. Der kan under renove-
ringen opstå behov for en tilretning af nedenstående tidsplan.

11000

12
76

1

Container materialer i 1 og 2 lag

Skurby/skurvogne i 1 og 2 lag

Kørevejtrafik

Jorddepot

Køreplader

Stilladshejs

Port i byggepladshegn

Affalds container

Stillads med overdækning

Byggepladshegn

P-plads

Gående trafik 

AED'er

Førstehjælp

Byggevand

Skilt krydsende trafik

Prøve udstilling

Oversigt tavle
Cvr. nr.
byggepladsplan

FællesByggepladsskilt

Skilt 1

Skilt 2

Sk
ilt 

1
Sk

ilt 
1

Sk
ilt 

1

Skilt 1

Skilt 1

Skilt 2

Skilt 2

Skilt 2

Skilt 2
Murer materialer

Byggestrøm 32 am

Byggestrøm 16 am

Byggestrøm 63 am

Bebor adgangsveje

Skilt 1

Byggestrøm 400 am

Byggepladsplan
Henriksgården
Vigerslev 
vænge 2-66
MAK

Tegnings 
navn
Adresse

Udført af

Revisions nr
11
Dato 16/8-2021

Total
Shoulders

Hauge
Hauge

Hauge
Casa
Micali

RL Vent
RL Vent
RL Vent
RL Vent

Nt Tag

Nt Tag

Miko
Kell Holm

Kell Holm
Titan

HTH

Micali

Micali

Blok 1

Blok 2

Titans arbejds område

Der er første 
hjælpskasser i alle 
mandskabs vogne
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I byggeperioden vil du på indersiden af din hoveddør få monteret en ”DanaLock”- enhed. Du kan fortsat bru-
ge din hoveddør og din nøgle udefra, som du plejer. Indvendigt skal du bare bruge den nye ”vrider” på døren 
for at åbne og låse døren.

Håndværkerne, som kommer til at være i dit hjem, udviser den nødvendige respekt for dig og dit hjem og 
sørger for, at det er sikkert at færdes. De åbner og låser din dør med en app, som de har på deres telefon og 
har kun adgang til din lejlighed inden for normal arbejdstid. Byggeledelsen kan til enhver tid se, hvem der 
har været i din lejlighed og hvornår. 
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, så vil døren låse af sig selv 5 minutter efter, at du eller håndvær-
kerne er gået ind og ud ad døren.

For at kunne montere din ”DanaLock” bedes du udlevere en nøgle til CASA. I vil alle modtage yderligere infor-
mation om nøgleudleveringen i god tid, når det bliver aktuelt for din blok. Nøglen opbevares i en nøgleboks 
indtil renoveringen af hele din blok er færdig.

Adgang til din bolig

Hvem arbejder på pladsen?

For at undgå morgentrafikken for de store lastvogne, vil der blive leveret materialer tidligt om morgenen fra kl. 4.00.
Fra kl. 6.30 vil håndværkerne forberede dagens arbejde, og der vil foregå kørsel på byggepladsen.
Håndværkerne arbejder som udgangspunkt mandag til torsdag fra kl. 7.00 – 16.00 og fra kl. 7.00-15.00 om fredagen. I bo-
ligerne starter arbejdet som udgangspunkt kl. 8.00. Hvis der er perioder, hvor det bliver nødvendigt at udvide arbejdstiden, 
vil du blive varslet herom inden.

Du kan se os på byggepladsen: 
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ID-kort Din sikkerhed

Du kan møde os på pladsen

Alle CASA’s medarbejdere og samarbejdspartnere bærer synlige 
ID-kort for at skabe en større tryghed for dig som beboer. 

Her kan du se et eksempel på et ID-kort, så du ved, hvad du skal kigge efter.

Generelt er det meget vigtigt for os, at du føler dig tryg og 
bliver hørt, når det gælder renoveringsarbejdet i din bolig. 

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af vores 
håndværkere, hvis du har spørgsmål. Men for at sikre, at 
du får den mest opdaterede og korrekte information, så 
opfordrer vi dig til at tage kontakt til vores mail: 
beboerpost-hg@casa-as.dk eller en af kontaktpersoner-
ne, som står på bagsiden af byggeavisen.

Lars Peter 
Heilmann Skøtt
Senior Projektchef

Michael 
Gellert Sørensen
Senior Projektchef

Mathias 
Krüger Pedersen

Entrepriseleder

Line 
Bjørkholt Mørup

Entrepriseleder

Pia
Kjølby Hansen
Projektassistent

Viktorija Fergo
Projektleder

Rasmus Lind-Holm
Projektchef

Palle Kähler
Projektchef

ID kort-nr.

Navn: 

Arbejder for: 

0104

Line Bjørkholt Mørup

CASA A/S

HAB - Henriksgården



Her kan du finde information
Du kan finde information på CASAs informationstavle eller på opslagstavlerne i din opgang. 
Derudover kommer der løbende byggeaviser med de sidste nyheder og opdateringer.

Kontaktinformation på nøglepersoner
Hvis du har konkrete spørgsmål, der vedrører dig og din bolig, kan du kontakte nedenstående:

Havnen 5, DK-8700 Horsens I Vandtårnsvej 62A, 2. sal, DK-2860 Søborg
Tlf. 7562 7900 I CVR-nr. 29205272 I www.casa-as.dk

Ansvarsområde: 
Selve renoveringen

Kontakt: 
Email: beboerpost-hg@casa-as.dk

Mie Hostrup
Katja Christoffersen
Mette Danekilde Andersen

Ansvarsområde: genhusning

Kontakt: 
Tlf. 77 32 00 45 
Telefontid alle dage mellem 
kl. 9.00-15.00
Email:  genhusning@dabbolig.dk

Beboerkoordinator
Ulf Thorlak

Ansvarsområde: Stort og småt om 
byggesagen

Kontakt: 
Kontortid mandag-fredag 
ml. kl. 7.30-8.00. 
Email:  1213@boligafdeling.dk
Tlf. 36 30 92 36

Ejendomskontor DAB-genhusning CASA

Kontakt uden for arbejdstid

Hvis der opstår en situation i forbindelse med renoveringen eller byggepladsen udenfor alm. arbejdstid kontakt 
DAB ejendomsvagt på tlf. 58 56 83 10

De kan kontaktes i tidsrummet
• Mandag - tirsdag: Mellem kl. 15.30 - 07.00
• Onsdag – fredag.: Mellem kl. 14.30 - 07.00
• Lørdag - søn og helligdage: Hele døgnet.

Nummeret må kun anvendes, hvis det er en uopsættelig hændelse, der ikke kan vente til alm. arbejdstid.
Oplys venligst, om det er et udkald i forhold til alm. drift af ejendommen eller forhold omkring byggeplads.
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