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Kære beboere

Foråret er på vej, på trods at 
nattefrosten holder ved, re-
striktionerne er på retur og 
vi har gode nyheder. Hermed 
således et udvidet nyhedsbrev 
med orientering om status på 
helhedsplanen for Højbjerg 
Vænge.  

Etape 2
Det er nu lykkedes at komme 
i mål med et projekt for Etape 
2, som ligger inden for det af 
Landsbyggefonden godkendte 
budget for helhedsplanen.  

Der er således indgået kon-
trakt med NCC, som hoveden-
treprenør på projektet. NCC 
har mange års erfaring med 
renoveringer inden for alment 
boligbyggeri, så vi tror på, at 
processen kommer til at gå så 
gnidningsfrit som muligt, på 
trods af renoveringens store 
omfang.    

Blokkene E og H
Da de byggetekniske udfor-
dringer for blokkene E og H i 
Etape 2 har vist sig at være 
for store til, at det økonomisk 
kan svare sig at gennemføre 
en renovering af bygningerne, 
er det i samarbejde mellem 
Landsbyggefonden og Herlev 
almennyttige Boligselskab ble-
vet besluttet, at de to blokke 
skal ’nedrenoveres’. 

 
Dette betyder, at de 2 blokke 
nedrives til fundamentet og 
opføres på ny. 

Sammensætningen af eta-
per ændres
Udførelsen af nedrenovering 
og genopførelse af E og H er 
besluttet rykket og udføres i 
stedet som en del af Etape 3. 

Denne ændring har medført, 
at helhedsplanens fordeling 
af blokke på de 3 etaper, ef-
ter aftale med Landsbygge-
fonden, nu ser således ud:         

• Etape 1 -  
omfattende blokkene 
OPR, svarende til 126 bo-
liger (er afsluttet) 

• Etape 2 -  
omfattende blokkene A-N, 
svarende til 210 boliger 

• Etape 3 -  
omfattende blokkene O, 
G, S & T samt E & H, sva-
rende til 186 boliger 

Etape 2 har en forventet 
byggeperiode fra medio juni 
2021 til maj 2024, imens 
Etape 3 er planlagt til udfø-
relse fra december 2022 til 
september 2025.

Illustration:
Blok E og H nedrenoveres opføres som nybyggeri i Etape 3. Billedet vi-
ser en foreløbig facade illustration af de to blokke
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Indholdet i Etape 2

Etape 2 udgøres således af blokkene A-N med 210 boliger og indeholder 
følgende renoveringsarbejder: 
    
- Facaderne efterisoleres og fuldmures 
- De nuværende indeliggende altaner inddrages i boligerne, som nyt bolig- 
 areal, se tillige afsnittet "Ændret planløsning" på side 3 
- Nye altaner opsættes på ny facade 
- Vinduer og døre udskiftes til lavenergipartier  
- Der etableres nye ventilationsanlæg med varmegenvinding
- Vand-, varme- og elinstallationer udskiftes 
- Der lægges nye tage på alle blokke
- Der forberedes solceller med skinner på tage, så der ved senere opsætning
 af solpaneler kan opnås en forventet egenproduktion af el på ca. 40%
- Alle badeværelser totalrenoveres og køkkener udskiftes  
- Derudover omdisponeres et antal lejligheder, så der skabes 48 nye 
 tilgængelighedsboliger i stueetagen

For udearealerne i Etape 2, udføres der følgende arbejder: 
- Nye indgangspartier og pergolaer
- Belysning på udearealer eftergås og suppleres
-	 Nyt	affaldssystem	i	form	af	affaldsøer	med	nedgravede	beholdere
- Nye og udvidede beboerhaver
- Ny beplantning med græsser, bede og hække 
- Cykel- og bilparkeringsforhold forbedres, og der forberedes til ladestandere  
 til elbiler
- Nye sidde- og opholdssteder

Illustration: 
Facaden i Etape 2 set fra havesiden



Side 3
Udarbejdet af: Dansk almennyttigt Boligselskab    

Finsensvej 33, 2000  Frederiksberg

Ændret planløsning:
Som anført inddrages de indeliggende altaner i boligen som kvadratmeter, 
der tilføres de enkelte lejligheder og der udføres nye altaner. Som en nødven-
dig besparelse, for at få projektets økonomi til at hænge sammen, nedbrydes 
væggene imellem den indeliggende altan og det bagvedliggende værelse eller 
stue ikke, som oprindeligt skitseret, men udføres som på tegningen nedenfor.

 
Illustration:  
Fremtidig plantegning af lejlighed med ny altanløsning.
Hhv. før og efter renovering

Tilgængelighedsboliger og elevator  
For tillige at opnå en besparelse i projektet, arbejdes der endvidere på at pla-
cere alle tilgængelighedsboligerne i stueetagen på blokkene og dermed undgå 
behov for elevatorer. 

Dette er en løsning, som arkitektonisk og økonomisk giver rigtig god mening. 
Løsningen er dog ikke endeligt færdigprojekteret, hvorfor illustrationer heraf 
først vil blive præsenteret i næste nyhedsbrev som vi forventer at udsende i 
juni måned 2021.
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Tidsplan for genhusning og udførelse af Etape 2
Nedenstående	oversigt	er	forventede	udflytningsdatoer,	samt	forventede	indflyt-
ningsdatoer efter endt renovering, på basis af den foreliggende tidsplan.

 
	 	 	 	 Udflytning	 	 Indflytning/
	 	 	 	 og	genhusning	 tilbageflytning
  
  
BLOK C  
Højbjerg Vænge 1-5  11.06.2021   06.05.2022 - 
       20.05.2022 
Højbjerg Vænge 1  11.06.2021   06.05.2022 
Højbjerg Vænge 3  11.06.2021   20.05.2022 
Højbjerg Vænge 5  11.06.2021   06.05.2022
 
Blok D   
Højbjeg Vænge 7-11  25.02.2022  01.07.2022 - 
       19.08.2022 
Højbjerg Vænge 7  25.02.2022  01.07.2022 
Højbjerg Vænge 9  25.02.2022  19.08.2022 
Højbjerg Vænge 11  25.02.2022  01.07.2022 
   
BLOK A-B   
Sandbyvej 1-13  08.04.2022 -  02.09.2022 -  
    20.05.2022  11.11.2022 
Sandbyvej 1   08.04.2022  02.09.2022 
Sandbyvej 3   08.04.2022  02.09.2022 
Sandbyvej 5   08.04.2022  02.09.2022 
Sandbyvej 7   20.05.2022  14.10.2022 
Sandbyvej 9   20.05.2022  14.10.2022 
Sandbyvej 11   20.05.2022  11.11.2022 
Sandbyvej 13   20.05.2022  14.10.2022 
    
BLOK F-G   
Højbjerg Vænge 15-27 05.08.2022 -   06.01.2023 - 
    16.09.2022  11.03.2023 
Højbjerg Vænge 15  05.08.2022  06.01.2023 
Højbjerg Vænge 17  05.08.2022  03.02.2023 
Højbjerg Vænge 19  05.08.2022  06.01.2023 
Højbjerg Vænge 21  16.09.2022  17.02.2023 
Højbjerg Vænge 23  16.09.2022  17.02.2023 
Højbjerg Vænge 25  16.09.2022  17.02.2023 
Højbjerg Vænge 27  16.09.2022  11.03.2023 
   
BLOK J-K   
Højbjerg Vænge 31-41 11.11.2022 -   24.03.2023 - 
    09.12.2022  17.05.2023 
Højbjerg Vænge 31  11.11.2022  21.04.2023 
Højbjerg Vænge 33  11.11.2022  24.03.2023 
Højbjerg Vænge 35  09.12.2022  21.04.2023 
Højbjerg Vænge 37  09.12.2022  21.04.2023 
Højbjerg Vænge 39  09.12.2022  21.04.2023 
Højbjerg Vænge 41  09.12.2022  17.05.2023 
   
BLOK L   
Vindebyvej 22A-22B  10.02.2023  16.06.2023 
Vindebyvej 22A  10.02.2023  16.06.2023 
Vindebyvej 22B  10.02.2023  16.06.2023 
   
BLOK M   
Vindebyvej 24-28  10.03.2023  04.08.2023 
Vindebyvej 24   10.03.2023  04.08.2023 
Vindebyvej 26   10.03.2023  04.08.2023 
Vindebyvej 28   10.03.2023  04.08.2023 
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BLOK N   
Vindebyvej 30-36  15.04.2023  08.09.2023 -     
       13.10.2023 
Vindebyvej 30   15.04.2023  13.10.2023 
Vindebyvej 32   15.04.2023  08.09.2023 
Vindebyvej 34   15.04.2023  08.09.2023 
Vindebyvej 36   15.04.2023  08.09.2023 
 
Evt. ændringer i tidsplanen
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at entreprenøren arbejder hårdt for at 
følge denne tidsplan, men at der ved uforudsete hændelser og forsinkelser 
kan forekomme ændringer. I så fald meldes ændringerne ud hurtigst muligt. 

Informationsmøder for beboerne i Etape 2
Forinden	udflytning	og	genhusning	afholdes	der	for	hver	enkelt	blok	oriente-
ringsmøder omkring genhusningen. Dette gælder dog desværre ikke for be-
boerne	i	blok	C,	som	skal	flytte	ud	allerede	i	juni	måned,	og	som	på	grund	af	
smitterisiko for Covid-19, forsamlingsforbud mv., i stedet for et møde modta-
ger et omfattende skriftligt orienteringsmateriale. De enkelte beboere varsles 
udflytning	senest	3	måneder	før	udflytningsdatoen.	

Har du spørgsmål om genhusningen inden orienteringsmødet, kan du 
stille dem til:

DAB’s genhusningskonsulenter :  Katja	Christoffersen			 
        Mie Hostrup Jørgensen   
        Mette Andersen
Hovedtelefonnummer til genhusning: 7732 0045
Mail:      genhusning@dabbolig.dk
Træffetid:	 	 	 	 	 bedst på mail, eller i afdelingen i   
      kontortiden, jf. nedenfor

Skulle	de	ikke	være	at	træffe	på	telefonen	i	det	angivet	tidsrum,	er	du	altid	
velkommen til at lægge en besked hos en kollega, så vil de ringe tilbage.

Projektspørgsmål
Husk, at hvis du har spørgsmål til projektet, kan du skrive eller ringe til: 

Ejendomskontoret:    Sandbyvej 25 st. 
Ejendomsmester:    Thomas Budden 
Telefon:     4494 2984
Mail:      1002byg@habsyd.dk
Træffes:	 	 	 	 	 hverdage fra kl. 9.00 – 10.00

På vegne af byggeudvalget
Lisbeth Engelbrecht Jensen,

Projektleder
DAB Byg & Renovering


