
Tilkomne ekstraarbejder
De primære årsager til den forlængede byggeperiode for 
blok 1 har været, behovet for en del ekstra afklaringer, da 
de fysisk byggede var anderledes end forudsætningerne 
på tegningerne. Det tager tid at fastlægge og evt. beregne 
nye arbejdsmetoder og håndtering af byggeriet.  

Derudover har der vist sig generelle uforudsete arbejder, 
bl.a. asbest i kældrene, yderligere jordhåndtering i forhold 
til specifikationerne gravetilladelsen og nødvendig udskift-
ning af omfangsdræn da dette var placeret anderledes end 
på de oprindelige tegninger.  

Alle disse forhold betyder, at byggesagen generelt kommer 
til at tage længere tid at gennemføre end først antaget, og 
at blok 1 specifikt tager yderligere tid at gennemføre.

Færdiggørelse af badeværelser
Der er ca. 40 badeværelser i en blok og disse færdiggøres 
løbende. Badeværelsernes udførelse forventes at tage ca. 
17 uger for de store badeværelser og ca. 12 uger for de 
små badeværelser.  
 
De første badeværelser forventes at være færdige ca. 4 
måneder inden afslutning af blokken, og de sidste ca. 1 
måned inden afslutning af blokken. 

Mangellister og mangler i boligerne pga. byggesagen 
I forbindelse med at håndværkerne bliver færdige med 
arbejderne i boligerne, vil du som beboer få mulighed for 
at kommentere på det færdige arbejde. Til det vil du få 
udleveret en mangelliste, hvorpå du kan skrive de evt. 
mangler/kommentarer, du har til det udførte arbejde. 

Kære beboere 
 
Hermed en status på byggesagen. I dette nyhedsbrev kan 
du læse om tidsplan og tilkomne ekstraarbejder, udeområ-
der, tekniske gennemgange og arbejder i sommerferien.

Arbejder i ferieperioden
Byggepladsen holder ikke sommerferie. Inden ferieperio-
den indtræffer, vil du modtage en skrivelse som omhandler 
de arbejder, vi forventer håndværkerne skal udføre i din 
bolig i ferieperioden og hvor der skal ryddes for at arbejde 
kan udføres. 

Hvis du er bortrejst i den periode, er det vigtigt, at du gør 
klar og sikrer at håndværkerne kan komme til, mens du er 
væk. Du vil stadig modtage varslinger 2 uger og 3 dage 
inden arbejdet opstarter.

Tidsplan
Som vi tidligere har orienteret om, er byggesagen stødt ind 
i forsinkelser af forskellige årsager. Det betyder, at tidspla-
nen af flere omgange har skullet opdateres og genforhand-
les med entreprenøren. Det er et stort arbejde at revidere 
en tidsplan for en så omfattende byggesag som Henriks-
gården og det har samtidigt været vigtigt, ikke at melde 
noget ud til jer før planen for færdiggørelse, var helt aftalt 
mellem alle parter.  

Den senest gældende tidsplan, vil I kunne se på op-
slagstavlerne i opgangene. Gældende tidsplan for opstart 
og afslutning af byggearbejder fremgår af boksen neden-
for.

KONTAKT: Nanna Aae Christensen, projektleder, DAB Byg og 
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Øvrige spørgsmål rettes som altid til ejendomskontoret, jf. 
nedenfor i faktaboksen.

På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, 
Projekleder, DAB Byg & Renovering 

Dine mangler/kommentarer vil blive gennemgået og du vil 
få svar tilbage, om manglen udbedres, udskydes til 1-års 
gennemgangen, eller falder under bagatelgrænsen og der-
med ikke udbedres, men blot registreres på dit lejemål.

Forregistrering og nøglelås ved opstart på blok
Inden arbejderne på din blok starter op, skal der udføres 
en forregistrering af forhold og standen på din bolig. Der vil 
i den forbindelse blive monteret en elektronisk lås på din 
dør, som er kodet så kun de relevante medarbejdere kan 
få adgang til boligen.

Rydning og klargøring ved opstart på blok
Inden arbejderne i din bolig starter op, vil du modtage en 
rydningsplan fra CASA A/S. Det er vigtigt, at du følger 
anvisningerne på rydningsplanen, så håndværkerne kan 
komme til og udføre det planlagte arbejde og ikke forsin-
kes i processen. 

Udearealer
Belægninger om hele blokken og beplantning på altan-
siden af blokken udføres samtidig, som afslutning på 
blokken. Beplantning på indgangssiden af blokken udføres 
sammen med den næste blok. 

Det er mest optimalt for anlægsgartneren at plante i efter-
årssæsonen, hvor jorden er fugtig og kølig, men inden der 
kommer frost. Derfor kan beplantning udskydes til denne 
periode. De evt. udskudte arbejder med beplantning mv. 
indgår derfor ikke i ovenstående tidsplan. 

Genhusning og evt. spørgsmål
Har du spørgsmål til eller ændringer vedrørende din gen-
husningssag, er du altid velkommen til at kontakte genhus-
ningsafdelingen på telefon 7732 0045 eller på genhus-
ning@dabbolig.dk

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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