
Byggesagens udfordringer
Byggesagen har været gennem en hård fødsel, og 
det er især gået ud over beboerne i blok 1. 

Kort fortalt; Da håndværkerne startede på at fjerne 
de gamle facadeforplader, viste det sig, at pladerne 
var fastgjort anderledes og mere grundigt, end hvad 
der blev vist på tegningerne. Det betød, at plader-
ne ikke bare lige kunne tages ned, men der skulle 
udarbejdes et helt nyt projekt for, hvordan de skulle 
nedtages. 

Der blev tillige konstateret asbest i kældrene i blok 
1 og 2 i foråret, hvilket betød at kældrene skulle ren-
gøres, inden man kunne gå i gang med det egentlige 
byggearbejde. I september blev der udført kontrol i 
de øvrige kældre, og den viste desværre asbestfor-
urening i alle kældre. Det drejer sig ikke om store 
mængder asbest, men da der er nultolerance overfor 
dette, har det været nødvendigt at lukke kældrene 
for adgang for jer beboere. Vi er klar over, at dette var 
til stor gene for jer, men var desværre en nødvendig-
hed.

Endelig var det firma, som skulle foretage pæleram-
ningen til fundamentet til de nye murede ydervæg-
ge, et datterselskab til det konkursramte Barslund 
og de gik derfor desværre konkurs samtidig med 
moderselskabet. Heldigvis er der nu kommet et nyt 
firma på til at udføre arbejdet. 

Der er samtidig kommet styr på både nedtagning af 
forpladerne og asbesten i kældrene, hvilket betyder, 
at det forventes at byggesagen får en god start i det 
nye år.

Tidsplan
De mange uforudsete forhold har desværre betydet, 
at håndværkerne er kommet bagud i tidsplanen. 
Hvor meget tidsplanen er forrykket, kan vi endnu 
ikke sige, men der arbejdes på højtryk på at få en 
retvisende tidsplan. Når vi kender den, informerer vi 
naturligvis om det hurtigst muligt.

Færdiggørelse af blok 1
Det forventes, at badeværelserne i blok 1 færdiggø-
res i løbet af januar/februar 2022. 
 
Udvendigt er jordarbejder nu i gang igen, så der kan 
støbes fundament til de nye murede facader efter 
nytår. Herefter monteres elementer til karnapper, og 
derefter går murerne i gang.  
 

Kære beboere 
 
Nu er det midten af december og inden juleferie-
stemningen helt sænker sig over os, får du hermed 
en status på byggesagen. 

I dette nyhedsbrev kan du læse om de udfordrin-
ger byggesagen har mødt siden opstart, arbejdet i 
boligerne, håndtering af udfordringerne med corona, 
færdiggørelse af blok 1 og muligheden for genhus-
ning under badeværelsessanering.

Arbejde i boligerne og håndtering af udfordringer-
ne med corona
I forbindelse med at smittetallet stiger, sørger entre-
prenørerne for at opretholde yderligere retningslin-
jer for deres arbejde i boligerne. 

Alle håndværkere opfordres kraftigt til at lade sig 
teste min. en gang om ugen, og vil derudover vaske 
hænder og spritte af jævnligt.  Vi håber, at vi med 
disse tiltag kan holde smitten fra byggepladsen.

Udvikling af corona i samfundet som helhed er me-
get høj. Det er vi nødsaget til at tage højde for, når vi 
skal sikre den nødvendige fremdrift for byggesagen. 

Det er meget vigtigt for os alle, at vi kan holde bygge-
sagen kørende i det fastlagte tempo og at håndvær-
kerne kan fortsætte deres arbejde – det er nemlig 
rigtig dyrt at have en byggeplads stående stille. Vi 
arbejder derfor med 2 muligheder ved konstarteret 
smitte blandt beboerne.

Hvis du er smittet med corona
• Hvis du bliver smittet med corona, er det 
muligt at få bevilliget et isolationsophold via Kø-
benhavns kommune, såfremt det ikke er muligt at 
isolere sig i egen bolig. På https://www.kk.dk/isolati-
on kan du læse betingelserne for at opnå et isolati-
onsophold.
• Hvis du blive smittet med corona, men ikke 
opfylder betingelserne for at få et isolationsophold 
via kommunen, har byggeudvalget besluttet, at du 
kan tilbydes et isolationsophold på byggesagens 
regning, således at vi holder byggesagen i gang. 

Hvis du er smittet, skal du kontakte ejendomskonto-
ret /ejendomsleder Ulf Torlak, så de orientere hånd-
værkerne om smitten så hurtigt som muligt. 
Ulf vil samtidig tale med dig om muligheden for et 
isolationsophold, så byggeriet kan fortsætte.  
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Det forventes tillige, at arbejdet på taget starter op 
i februar 2022. Efterhånden som murerarbejdet af-
sluttes, isættes de nye vinduer og døre i facaderne. 
 
De udvendige arbejder vil foregå frem til starten af 
maj 2022, hvorefter gartnerarbejdet færdiggøres.

Mulighed for genhusning under sanering af bade-
værelser
I forbindelse med renoveringen af badeværelserne i 
blok 1 har der været bekymringer hos flere beboere i 
forhold til asbestsanering, imens man bor i boligen. 
Som konstareret ved prøver inden byggestart, var 
der målt asbest i den lim, som badeværelsesfliserne 
er sat op med. Dette betyder, at der udføres planlagt 
ekstra grundig rengøring i forbindelse med nedriv-
ningen. 
 
Saneringen bliver udført efter gældende retnings-
linjer for arbejdsmiljø for håndværkere, hvor der er 
nul-tolerance. Det betyder, at arbejdet ingen risi-
ko udgør for hverken håndværkeren eller dig som 
beboer. Du kan derfor blive boende, imens arbejdet 
udføres.
 
Vi ønsker, at beboerne føler sig trygge. Derfor har 
HAB’s bestyrelse sammen med byggeudvalget 
besluttet, at alle beboere skal tilbydes et ophold på 
hotel, i den periode saneringsarbejdet udføres. Det 
forventes, at opholdet vil vare fem til syv dage.  Vil du 
gerne benytte denne mulighed, bedes du kontakte 
genhusningsafdelingen, se afsnittet om genhusning.
 
Økonomi
De ovenfor nævnte forhold, var naturligvis ikke ind-
regnet i kontrakten med CASA fra start, men CASA 
skal selvfølgelig have betaling for arbejdet. Merud-
gifterne forventes delvist at kunne indeholdes i bud-
gettet for byggesagen, og delvist søges dækket af 
projektets reguleringskonto hos Landsbyggefonden.

Det betyder, at huslejestigningen forbliver det, I god-
kendte i 2018, 37,1% plus de 1,69% til nye hoveddøre 
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til boligerne. Grundlag for stigning er fortsat husle-
jen på det tidspunkt arbejderne i din bolig er afslut-
tet/du flytter tilbage til den nyrenoverede bolig.
 
SMS-service
Siden den 1. marts 2016 har ejendomskontoret kun-
net sende SMS-beskeder til beboerne. SMS-beske-
den er en service fra ejendomskontoret til dig. Det er 
hensigten, at servicen skal gøre din kommunikation 
med ejendomsdriften i boligafdelingen lidt nemme-
re.

Det mobilnummer, der er tilmeldt på din adresse, er 
automatisk tilmeldt SMS-løsningen. Det system der 
gøres brug af, trækker oplysningerne fra en databa-
se over alle registrerede mobilnumre og numrenes 
adresseregistrering i Danmark.  

Men, har du en mobil med taletidskort, hemmeligt 
nummer eller firmabetalt mobil, kan vi naturligvis 
ikke automatisk sende dig en SMS. Du skal derfor  
selv tilmelde dig på www.dabbolig.dk. I søgefeltet i 
øverste højre hjørne ”Hvad leder du efter?” skriver 
du 1213. Klik på ”Henriksgården”, så kommer du til 
afdelingens side og kan her vælge punktet SMS-ser-
vice.

Da ejendomskontoret jævnligt benytter SMS-servi-
cen til at udsende akutbeskeder om byggesagen, vil 
vi gerne opfordre jer alle til at tilmelde jer. 

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 rigtig glædelig jul og et godt nytår!

På vegne af byggeudvalget 
Nanna Aae Christensen, Prj.leder, DAB Byg og Reno.


