
I kan ligeledes være medbestemmende på armaturvalget. 
Vi håber mange af jer har lyst til at deltage i snakken. Works-
hoppen bliver afholdt den 14. januar 2020, kl. 18.00-20.00, i 
selskabslokalet. Der vil blive udsendt en særskilt invitation, 
når vi kommer tættere på, men I kan allerede nu reservere 
datoen.
 
Evaluering af byggesagen
Brancheorganisationen AlmenNet har udviklet et evaluerings-
værktøj til brug i store renoveringssager. Det er vigtigt, at vi 
(den almene sektor)hele tiden udvikler os og vi ønsker altid at 
blive bedre. Derfor har vi brug for at evaluere, så vi kan lære 
af vores erfaringer. Som baggrund for evalueringen, har vi 
brug for jeres hjælp til at besvare nogle spørgsmål om jeres 
holdning til afdelingen. Til brug herfor, bliver I kontaktet via 
mail af firmaet Sermo Analyse, som udfører undersøgelsen 
for AlmenNet. I mailen får I et link til spørgeskemaet, samt en 
kode I skal anvende til at logge på med. Spørgeskemaerne 
bliver samtidig omdelt i jeres brevkasser, så I også kan del-
tage i evalueringsprocessen, selvom I ikke har adgang til en 
computer. I skal dog kun besvare spørgeskemaet ét af steder-
ne. Vi håber, I har lyst til at være med og takker på forhånd for 
jeres hjælp. 
 
Myndighedsprojekt
Rådgiverne fra AI Gruppen arbejder lige nu på højtryk for at få 
myndighedsprojektet klar, så vi kan få det sendt afsted til Kø-
benhavns Kommune. Kommunen skal nemlig bruge en del tid 
på at kigge alle tegningerne igennem, inden de kan udstede 
en byggetilladelse. Vi forventer at byggetilladelsen kommer 
i løbet af foråret 2020. Herefter kommer processen med at 
finde en entreprenør. Planen er fortsat, at vi går i gang med at 
bygge til foråret 2021.  
 
På vegne af byggeudvalget 
Nanna Aae Christensen, Projekleder, DAB Byg & Renovering 

Kære beboere 
 
Efteråret er over os, og det er blevet tid til nyhedsbrev nr. 2 
om helhedsplanen. 
 
Udearealer og grøn mobilitet
I løbet af august 2019 blev der afholdt beboerworkshops om 
afdelingens udearealer. Der var en god drøftelse af bebo-
ernes ønsker til de fremtidige haver. Landskabsarkitekterne 
arbejder nu på, så vidt muligt, at få alle de gode ideer indar-
bejdet i projektet.
Prøveperioden for grøn mobilitet projektet blev skudt i gang 
med udgangen af oktober 2019 og kommer til at løbe tre 
måneder. Det kan være, at I har bemærket, at LetsGo har fået 
anvist en parkeringsplads ved ejendomskontoret og at der er 
begyndt at holde DriveNow elbiler på jeres parkeringsområde. 
Aftalerne er indgået i forbindelse med testperioden og ophø-
rer samtidig med at testperioden udløber.
 
Workshop om badeværelser
I Henriksgården er badeværelserne små og der betyder, at 
det er begrænset, hvor mange ændringer der kan foretages 
i forhold til badeværelsernes indretning i dag. Det gode er, at 
der er blevet plads til en brusevæg, så hele gulvet ikke bliver 
vådt, når man tager bad. Badeværelserne indrettes også med 
væghængte toiletter, som gør det lettere at rengøre. 

Håndværkere er lige nu i gang med at bygge et prøveba-
deværelse. Det bliver indrettet, som vi forventer, de øvrige 
badeværelser også kommer til at se ud. Når badeværelset er 
færdigt, vil I blive inviteret til at deltage i en workshop, hvor 
I kan se, hvordan det nye badeværelse ser ud. Herefter vil 
det være muligt at deltage i en snak om flisefarver på ba-
deværelserne. På basis af fliseprøver, kan I være med til at 
stemme om tre forskellige nuancer af fliser. Disse 3 forslag vil 
det efterfølgende være muligt at vælge i mellem til jeres eget 
badeværelse. 

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

Tlf.:  36 30 92 36 – mandag til fredag kl. 8.00-8.30 og 
mandag kl. 17.00-18.00  

Mail: henriksgaarden@boligafdeling.dk
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