
FRAK 
Fritidsakademiet (FRAK) har siden 2013 gjort unge mellem 
13-17 år fra udsatte byområder gode til at arbejde og 
indgå på arbejdsmarkedet, ved at tilbyde en tryg trænings-
bane. FRAK-unge prøver kræfter med sig selv og bliver 
klogere på, hvad det betyder, at være en god kollega og 
passe et lønnet arbejde. 

FRAK arbejder målrettet med 5 af de 17 verdensmål, 
heraf nr. 11, bæredygtige byer og lokalsamfund, som tillige 
indgår i DAB’s fokussamarbejde med boligselskaberne 
omkring verdensmålene.

Hvis du vil vide mere om FRAK og den gode indsats, så 
kan du læse mere på www.frak.dk. 

Frister
Fristdatoer for endelig tømning af kælderrum i de forsklig-
ge blokke udmeldes 2021.

Spørgsmål: 
I er fortsat velkomne til at kontakte ejendomskontoret eller 
afdelingsbestyrelsen pr. mail eller tlf., såfremt I har spørgs-
mål til helhedsplanen.  

Da dette er sidste nyhedsbrev inden jul, vil vi benytte 
chancen til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt 
nytår.  

 
På vegne af byggeudvalget 

Nanna Aae Christensen, projektleder

Kære beboere 
 
Hermed et nyhedsbrev med seneste status på helhedspla-
nen.

Tømning af kælderrum
Som vi tidligere har orienteret om, er de arbejder, der skal 
udføres i kældrene, så omfattende, at samtlige kælderrum 
skal sendes til opmagasinering. 

Det kan være en evt. kærkommen lejlighed for jer som 
beboere til at sortere og komme af med ting, I har i jeres 
kælderrum, som I ikke længere ønsker at beholde. 
Derfor opstilles en container mellem kældertrapperne på 
de korte blokke, og to på langblokken. Containerne er til 
blandet brændbart affald, så der er ikke behov for, at I først 
skal sortere jeres affald. Hvis I har farligt affald, skal dette 
afleveres i skab til farligt affald i storskraldsområdet som 
vanligt.

Containerne opstilles:
Blok 1-4, Vigerslev Vænge 36-66 den 21. og 22. novem-
ber 2020
Blok 5-8, Vigerslev Vænge 2-34 den 28. og 29. novem-
ber 2020

HUSK!
Hvis containeren er fyldt, skal du sætte affaldet på fliserne/
fortovet ind mod græsplænen. 

Hjælp til tømning af kælderrum
Hvis du har et særligt behov (eksempelvis er ældre, eller 
har fysiske begrænsninger) der gør, at du ikke selv har 
mulighed for at bære dit affald op ad kældertrappen til 
containeren, er der mulighed for at få hjælp til dette. Vi har 
engageret FRAK, som kommer og hjælper med at bære 
affaldet op og smide det i containerne.

Du skal henvende dig til ejendomskontoret, såfremt du 
ønsker hjælp. Ejendomskontoret kan oplyse nærmere om 
kriterierne for at modtage hjælp og ligeledes om, hvordan 
det kommer til at foregå på dagen. 

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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