
Status på blok 2

Udvendigt er håndværkerne i gang med at ramme 
pæle ned til de nye fundamenter om blokken. 

Indvendigt er håndværkerne i gang med at sanere 
badeværelserne. 

I stueetagen er tilgængelighedsboligerne ved at tage 
form. Alle de installationer og vægge, der ikke skal 
bruges igen er fjernet, og håndværkerne er i gang 
med bygge nye op. 

Vi forventer, at de første badeværelser i blok 2 er 
færdige i løbet af maj/juni måned 2022. De boliger, 
der har to badeværelser, vil det andet badeværelse 
være klar efter sommerferien.

Vi forventer at arbejderne udvendigt inkl. vinduer er 
færdige i løbet af september 2022.

Opstart af blok 3

Vi forventer, at de udvendige arbejder på blok 3 
opstarter i april, og indvendigt i boligerne starter 
arbejderne i midten af maj.

Beboerne i blok 3 vil blive indkaldt til et opstartsmøde 
med DAB, rådgiver, entreprenør og flyttefirma i 
slutningen af marts eller starten af april 2022.

De beboere som skal genhuses, bliver genhuset 
inden de indvendige arbejder opstarter, men efter de 
udvendige arbejder er gået i gang. 

Genhusning

De af jer beboere, der skal genhuses fra blok 3, er 
blevet varslet fraflytning i maj. Når din bolig er ved at 
være færdigrenoveret, vil du modtaget en varsling 
om tilbageflytning, senest 1 måned inden du kan få 
udlevet nøglerne.

Vi sender fortsat løbende tilbud til de beboere, der 
har ønsket en ny permanent bolig uden for 
Henriksgården. 

Kære beboere

Hermed en status på byggesagen. I dette 
nyhedsbrev kan du læse om status på blok 1 og 2, 
opstart blok 3 og status for rengøring af kældrene.

Status på blok 1

De første badeværelser, opgang 66, forventes 
færdige og overdraget til beboerne i blok 1 inden for 
den næste uge. Herefter forventes det, at der går en 
til to uger mellem at en opgang kan overdrages til 
beboerne.

Der har været uenighed om kvaliteten af nogle af de 
elementer, entreprenøren har indbygget i skakten 
ved badeværelserne i blok 1. Dele af installationen 
har derfor ikke kunnet godkendes og skal omgøres. 
Når udskiftningen er sket og installationen er 
godkendt, vil skakten blive lukket igen.

Udvendigt har jordarbejderne været udfordret af den 
megen regn vi har fået i vinter. Det håber vi er ved at 
være slut, så der snart kan støbes fundament til de 
nye murede facader. Når fundamenterne er færdige 
bliver karnapperne monteret, og derefter går 
murerne i gang. Til slut udskiftes vinduerne. 

Når fundamenterne er støbt, kan arbejdet på taget 
starte op. Når det nye tag skal opbygges, bliver der 
opsat stillads med overdækning, så vi minimerer 
risikoen for vandskader i de øverste lejligheder. 

Når alle bygningsarbejder er afsluttet, skal 
ventilationsanlægget indreguleres, så I alle får tilført 
den rigtige mængde frisk luft og fjernet den rigtige 
mængde brugt luft. I den forbindelse skal 
indreguleringsfolkene, over nogle dage, ind og ud ad 
lejlighederne løbende. 

Som afslutning, anlægges de udvendige arealer på 
altansiden af blokken. Det betyder også, at 
indgangssiden af blokken først anlægges, når den 
næste blok er færdig. Det er for at sikre sig, at der 
ikke kommer til at køre tunge maskiner på jeres nye 
udearealer. 
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Rengøring af kældrene

Arbejdet med at rengøre blok 3 forventes afsluttet 
indenfor den næste uges tid. Herefter vil beboerne 
igen kunne komme til kælderen, frem til at disse skal 
tømmes for at kunne renoveres. 

Sideløbende arbejdes der på, om det vil være muligt 
at åbne dele af kældrene i blok 4-7 nu, inden 
saneringsarbejdet går i gang. Dette vil være 
individuelt fra kælder til kælder og afhænge af hvilke 
områder der er forurenet. 

Der er nultolerance i forhold til asbest, og vi er 
derfor nødsaget til at være meget forsigtige med, 
hvordan og om vi kan åbne dele af kældrene for 
beboerne, ligesom planen skal godkendes af 
miljøfirmaet før vi kan gå videre. 

I løbet af uge 9-10 vil der komme en plan ud for de 
resterende blokke, og hvornår de forventes at være 
rengjort.

Genhusning
Har du spørgsmål vedrørende din genhusningssag, 
er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 
7732 0045 eller på mail: genhusning@dabbolig.dk 
Øvrige spørgsmål rettes som altid til ejendomskon-
toret, jf. nedenfor i Huskeboksen.

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

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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