
Det er besluttet at forlænge testperioden en måned, 
således at erfaringer kan høstes helt frem til udgangen af 
februar 2020. 

Når helhedsplanen er gennemført vil beboerne i Henriks-
gården kunne køre bil og cykel på egenproduceret grøn 
strøm.

Registrering i lejligheder
Tak til alle Jer der har lukket ejendomspersonalet ind i 
Jeres lejligheder, således at de har kunnet gennemføre 
den fornødne registrering, som bliver grundlaget for de 
arbejder, der skal udføres i Jeres bolig i forbindelse med 
helhedsplanen. 

Denne registrering er et meget vigtigt redskab for vores 
rådgivere, således at de kan få omfangsbestemt arbejder-
ne præcist og vi derved får retvisende priser på de arbej-
der, der skal udføres. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god jul og håber at I kommer godt 
ind i det nye år.
 
På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, 
Projekleder, DAB Byg & Renovering 

Kære beboere 
 
Hermed en lille julehilsen fra helhedsplanen inden jule- og 
nytårs tiden indfinder sig hos os alle.

Myndighedsprojekt
Tegninger og beskrivelse er blevet sendt til Københavns Kom-
mune, så kommunen kan gå i gang med at kigge materialet 
igennem. Vi forventer at byggetilladelsen kommer i løbet af 
foråret 2020. 

Rådgiverne er i gang med at udarbejde hovedprojektet, som 
er det grundlag, entreprenørerne, i forbindelse med udbuddet, 
skal give pris på. 

Planen er fortsat, at vi går i gang med at bygge til foråret 
2021.
 
Demonstration af prøvebadeværelse 
I det nye år vil I modtage en indbydelse til demonstration af 
prøvebadeværelset d. 14. januar 2020 kl. 18.00-20.00, som vi 
nævnte i nyhedsbrev nr. 2.

Morten anbefaler el-delebil
”Det er super lækkert at køre i de grønne el-delebiler, som 
vi tester. De kører godt, og selvom vi har haft en sløv start, 
har vi nu fået vores egen første el-ladestander. Det er helt 
sikkert en ordning, jeg vil bruge – også efter prøveperio-
den er færdig”, siger Morten fra Vigerslev Vænge 60, 2.tv.

Flere af de øvrige 15 test-piloter har også taget el-bilerne 
og el-cyklerne godt i brug. Alle test-piloter opfordres til at 
gøre brug af både el-bilen fra LetsGo, el-biler fra DriveNow 
og ikke mindst el-cyklerne fra Bycyklen. 

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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