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Kære beboere

Sommeren er over os, fod-
bold feberen raser på livet løs 
i Danmark og I får hermed en 
status på helhedsplanen inden 
sommerferien sætter ind.  

Etape 2
Som beskrevet i sidste ny-
hedsbrev er der indgået kon-
trakt med NCC som hoveden-
treprenør på renoveringen af 
Etape 2, blok A-N. NCC har 
mange års erfaring med re-
noveringer inden for alment 
boligbyggeri, så vi tror på, at 
processen kommer til at gå så 
gnidningsfrit som muligt, på 
trods af renoveringens store 
omfang.

Byggepladsen for Etape 2 er 
ved at tage form, og her i 
starten af juli måned begyn-
der NCC renoveringen af den 
første blok C. Den samlede re-
novering af Etape 2 forventes 
fortsat  afsluttet i maj 2024.        

Første spadestik 
Da vi forventer, at der er kon-
trol over coronasituationen og 
forsamlignsforbuddet, har vi 
planlagt et arrangement for at 
fejre igangsætningen af Etape 
2 af renoveringsprocessen: 

Første spadestik Etape 2 
Fredag d. 20. august kl. 16

Alle beboere er velkomne til 
arrangementet, hvor Herlevs 
Borgmester kommer til Høj-
bjerg Vænge og markerer 
igangsætningen. 

Sæt derfor allerede nu kryds 
i kalenderen. Nærmere in-
formation herom vil blive op-
hængt i opgangene.  

Tilgængelighedsboligernes 
placering
I det sidste nyhedsbrev be-
skrev vi, at der blev arbejdet 
på, at alle tilgængelighedsboli-

ger i Etape 2 placeres i stue-
etagen. 

Denne løsning har dog vist 
sig ikke at være mulig, da 
trappelifte, som var en del af 
løsningen, ikke kan godken-
des af Landsbyggefonden. 
Rådgivere og NCC er derfor 
gået tilbage til den tidligere 
løsning, hvor tilgængelig-
hedsboligerne placeres i op-
gange med elevatorlifte. 

Af nedenstående liste frem-
går i hvilke blokke og op-
gange, der således indrettes 
tilgængelighedsboliger:

• Blok A, opgang 11 -
Sandbyvej 11

• Blok C, opgang 3 -
Højbjerg Vænge 3

• Blok D, opgang 9 -
Højbjerg Vænge 9

• Blok F, opgang 17 -
Højbjerg Vænge 17

• Blok G, opgang 27 -
Højbjerg Vænge 27

• Blok J, opgang 31 -
Højbjerg Vænge 31

• Blok K, opgang 41 -
Højbjerg Vænge 41

• Blok N, opgang 30 -
Vindebyvej 30

Placeringen fremgår af kortet 
på næste side.

Etageplaner for samtlige 
blokke  
Da projekt for Etape 2 nu en-
deligt er på plads, kan alle 
beboere fra mandag den 12. 
juli komme forbi ejendoms-
kontoret og besigtige etage-
planer og lejlighedsindretnin-
ger. 

For at alle ikke kommer på 
samme tid, af hensyn til Co-
rona og ventetid, opfordres 
I dog til at ringe eller skrive 
til ejendomskontoret ved in-
teresse, så sørger de for at 
indkalde jer alle indenfor ar-
bejdstiden.    



Side 2
Udarbejdet af: Dansk almennyttigt Boligselskab    

Finsensvej 33, 2000  Frederiksberg

Det endelige indhold i projektet for Etape 2

Etape 2 udgøres 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
- 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 med elevatorlift

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

Højbjerg Vænge A-N + E og H

Højbjerg Vænge O, P og R

Højbjerg Vænge OG, S og T

Tilgængelighedsopgange med elevator/-lift
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Side 3
Udarbejdet af: Dansk almennyttigt Boligselskab    

Finsensvej 33, 2000  Frederiksberg

Spørgsmål til helhedsplanen for Højbjerg Vænge:

DAB’s genhusningskonsulenter : Mie Hostrup Jørgensen  
   Mette Danekilde Andersen

Hovedtelefonnummer til genhusning: 7732 0045
Mail: 
Træffetid:	

genhusning@dabbolig.dk 
Bedst på mail, eller i afdelingen  
efter aftale

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

Du er også velkommen til at henvende dig til afdelingens ejendomskontor med 
spørgsmål: 

Ejendomskontoret: 
Ejendomsmester: 
Telefon: 
Mail: 
Træffes:	

Eller til projektleder i DAB:

Projektleder: 
Telefon: 
Mail:  

Sandbyvej 25, st. 
Thomas Budden 
4494 2984
1002byg@habsyd.dk 
Efter aftale

Lisbeth Engelbrecht Jensen 
7732 0444
lje@dabbolig.dk

I ønskes alle en god sommer.

På vegne af byggeudvalget
Lisbeth Engelbrecht Jensen,

Projektleder
DAB Byg & Renovering


