
Der vil blive arbejdet videre med ønskerne for blandings-
batterier og håndklædekroge/toiletrulleholder. Designet er 
udgangspunktet, med der vil her kunne ske tilpasninger 
i forhold til valg af specifikt produkt. Det handler bl.a. om 
vurderinger af, hvorvidt produktet også vil være brugbart 
for personer med mindre kraft i hænder og fingre.

På bagsiden af dette nyhedsbrev, kan du se hvilke fliser 
osv. der fik flest stemmer.

Grøn Mobilitet søger flere testpersoner
Byggeudvalget har besluttet at udvide testperioden for 
el-delebiler og el-delecykler frem til udgangen af maj i år. 
Vi har derfor brug for flere testpersoner.

Der bliver afholdt et informationsmøde for nye og eksiste-
rende testpersoner den 28. januar 2020. Her har I mulig-
hed for at blive introduceret til, hvordan I booker og logger 
jer ind på LetsGo bilen. LetsGo bilen har fast holdeplads 
ved ejendomskontoret. 

På mødet kan nye testpersoner ligeledes få hjælp til at 
blive oprettet i systemerne, så I hurtigt kan komme ud og 
køre i el-bilerne. 

Informationsmødet bliver afholdt den 28. januar 2020 
kl. 17.30-19.00 i selskabslokalet. 
 
På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, 
Projekleder, DAB Byg & Renovering 

Kære beboere 
 
Hermed en opdatering fra helhedsplanen, nu hvor vi er 
kommet godt i gang med det nye år.

Demonstration af prøvebadeværelse 
ITirsdag den 14. januar blev der afholdt et vellykket arran-
gement med demonstration af prøvebadeværelset, med 
stor og engageret deltagelse fra beboerne. Tak til alle jer 
der deltog.
Mange beboere tog turen op til prøvebadeværelset og der 
blev snakket flisefarver, armaturer, håndklædekroge og 
toiletrulleholdere. Afstemningerne foregik løbende og er 
efterfølgende talt op. Der blev i alt udleveret 100 stemme-
sedler. 
Nedenfor kan I se stemmefordelingen:
Flisefarver 
A - 74 B - 74 C – 67 D - 13 E - 3 F – 0
Forkert udfyldte stemmesedler – 1 (blank)

Håndklædekroge og toiletrulleholdere 
A - 88 B – 3    
Forkert udfyldte stemmesedler – 5

Blandingsbatteri brus 
A - 55 B – 34    
Forkert udfyldte stemmesedler – 0

Blandingsbatteri håndvask 
C - 39 D – 20 E – 33   
Forkert udfyldte stemmesedler – 0

Ønskerne for flisefarverne var meget klare. Der vil blive 
arbejdet videre med en mørk grå, en mellemgrå og en hvid 
flise, som I kan vælge i mellem individuelt til jeres eget ba-
deværelse. Beboervalg vil skulle foretages ca. 3 måneder 
inden håndværkerne går i gang i netop jeres bolig. 

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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