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Nyt fra 

Genhusning 

Der har været stor 

interesse blandt 

beboerne for DFB´s 

nye almene boliger  

”4Lingerne” i Høje-

Taastrup C.  
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Nyt om 

4-lingerne i

HTC 

Få overblik over 

hvad der skal ske 

nu. Se tidsplanen 

på bagsiden  

Beboerne har nu stemt 
ja til begge planer 

Helhedsplanen for Gadehavegård og huslejekonsekvensen blev 
præsenteret på det ekstraordinære beboermøde d. 20. februar 
2022, hvor der blev stemt ja til den omfattende renovering af de 
blivende boliger i Gadehavegård. 

Nu kan arbejdet derfor gå i gang med realiseringen af både 
helheds- og udviklingsplanen, som bliver én samlet plan. 

Inden for nær fremtid vil der derfor være tegninger og forventet 
tidsplan på kontorerne hos Genhusningen, Driftcentret, 
Beboerhuset og i Det boligsociale teams pavillon, i vaskerierne 
samt udenfor på cirkusvognen. 

Vi ønsker alle en lun påskeferie 

Beboere i Øksen 

23 og 24 får 

første tilbud om 

genhusning i 

efteråret.
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Spørgeskemaer til genhusningen 

I starten af dette år fik alle beboere brev fra 

genhusningskonsulenterne. Beboerne i etape 1, som er 

de første, der skal genhuses, fik et nyt spørgeskema.  

Spørgeskemaet er mere grundigt end det, du måske før 

har udfyldt. Det nye spørgeskema skal give 

genhusningsteamet et bedre overblik, når de skal 

hjælpe jer beboere med at finde den bolig, som passer 

bedst til jeres ønsker og behov.   

Find skemaet på hjemmesiden: www.gadehavegaard.dk 

eller få det på genhusningskontoret i Sylen 23, st. th. 

Kom forbi hver torsdag fra kl. 14-17  

Du kan også lave en aftale med dem ved at ringe kl. 8-

10 i hverdage eller skrive til   

Lene Bruun Hansen: lbh@domea.dk tlf: 20120112 

Thomas Bak:  thb@domea.dk tlf: 21745024 

Beboere fra Øksen bliver de første,  

der får tilbudt genhusning i efteråret 

Genhusningskonsulenterne Lene Bruun 

Hansen og Thomas Bak er i gang med at få 

puslespillet lagt for de første beboere, der 

skal flytte. 16 beboere fra Øksen 23 og 24 vil 

derfor i efteråret 2022 få deres første (af to 

tilbud) til en permanent genhusning.   

De to opgange er de første, der skal rives 

ned. Det sker for at gøre plads til de nye 

ældreboliger, der skal bygges i Etape 1. Lene 

og Thomas gør deres bedste for at opfylde 

beboernes ønsker, som beboerne har 

afleveret på kontoret i Sylen 23, st. th.   

Byggeriet af de 54 nye ældreboliger ved 

Øksens P-plads er planlagt til opstart i første 

kvartal af 2023 og forventes færdige i 2025.  

Tegninger og orientering om ældreboligerne vil 

blive sat op senest i maj måned.  

Udsnit af tegning med placering af ældreboligerne 

(i mørkerødt) 

mailto:lbh@domea.dk
mailto:thb@domea.dk
mailto:lbh@domea.dk
mailto:thb@domea.dk
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Fakta om DFB’s  
Seniorbofællesskab i 

Høje Taastrup C 

Gadehavegårds beboere står på venteliste til 
4lingerne i Høje Taastrup C 

Der har været meget stor interesse fra beboerne i Gadehavegård for at 
komme først på ventelisten til de i alt 86 boliger med 2 og 3 rum i DFB´s 
nye almene byggeri i Høje Taastrup C. Fra 1. marts blev ventelisterne 
åbnet for andre end Gadehavegårds beboere.   

De 86 boliger er fordelt i 4 selvstændige huse på 6 etager med elevatorer. 
”4lingerne” er fortsat under udførelse og bliver færdigbygget indeni, så 
de er klar til indflytning i august måned 2022.  

Ventelisterne blev hurtigt overtegnet af beboere fra Gadehavegård, som i 
det sene forår vil få tilbud om en bolig fra Domea.dk kundeservice. Der vil 
også blive inviteret til Åbent Hus.   

Det ene af de fire huse bliver et seniorbofællesskab med 23 selvstændige 
boliger med eget køkken og bad og en fælles stueetage med et køkken. 
Stueetagen skal beboerne sammen bestemme hvordan de vil indrette til 
det de ønsker. Det kan for eksempel være en TV-stue, et hobbyrum, 
opbevaring, spisesal mm.    

Over 30 seniorer fra Gadehavegård har deltaget i workshops om 
seniorbofællesskabet, og der er stadig mange, som er interesseret i at 
flytte derover. Torsdag d. 7. april kl. 17 arrangeres endnu et besøg til 
Bornholms Allé til Seniorbofællesskabet.   

 Se mere om ”4lingerne” og Høje Taastrup C 

www.domea.dk/bornholmsalle   og     www.højetaastrupc.dk 

En stor flok nysgerrige seniorer besøgte det hus, hvor 

seniorbofællesskabet skal være. Her står to beboere fra Gadehavegård 

på den øverste altan på 6. sal i det snart færdigbyggede hus med plads til 

23 senior-lejere. 

Beboerne skal være mindst 50 år og 
ikke have hjemmeboende børn for at 
få en seniorbolig. 

Der vil være en køns- og alders-
fordeling fra 50-60 år, 60-75 år og 76 
år og opefter.   

Der opføres 23 selvstændige 2- og 3-
rums boliger med eget bad og køkken 
fordelt på 6 etager.  

Alle boliger ligger over stueplan 
huset har elevator.  

Med i huslejen er også: 

• en 2-rums gæstebolig
• et stort fællesareal i stueetagen

med køkken
• fællesarealet kan opdeles som

beboerne ønsker i f.eks. et
hobbyværksted, et
opbevaringsrum, spisesal, TV-stue
mm.

Vil du vide mere og  
være med i senior- 

bofællesskabet? 

Vil du besøge huset med 
seniorbofællesskabet  

torsdag d. 7. april 2022  
kl. 17-18?  

Kontakt Nanna Rohweder  

kommunikationsmedarbejder fra Det 

Spirer og Udviklingsplanen 

Tlf: 21 5416 21 

E-mail: ejdnro@domea.dk

http://www.domea.dk/bornholmsalle
http://www.højetaastrupc.dk/
http://www.domea.dk/bornholmsalle
http://www.h�jetaastrupc.dk/
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Hvad sker der herfra og 8 år frem? 

Efter der blev stemt ja til helhedsplanen på det 
ekstraordinære beboermøde den 20. februar 2022, 
samles udviklings- og helhedsplanen til én plan for 
Gadehavegård. Det betyder at rådgiverne kan begynde 
at færdigtegne projektet, så realiseringen kan gå i gang 

Du kan få det fulde overblik over hvad der skal ske både 
inde og ude på en samlet planche, som rådgiverne fra 
Arkitema også har lavet.  

Se derudover de opdaterede tegninger over hver etape 
på hjemmesiden, alle kontorer samt på Cirkusvognen 
udenfor.  

Efter sommerferien vil vi invitere til orienteringsmøder, hvor 
alle kan stille spørgsmål. Når vi nærmer os udførelsen, vil der 
blive afholdt opgangs- og blokmøder inden vi går i gang med 
de enkelte blokke. 

”Nyt om udviklingsplanen i Gadehavegård” er et nyhedsbrev udgivet af Domea.dk 

Nyhedsbrevet udkommer et par gange om året og hustandsomdeles til beboerne i Gadehavegård 

Tekst, foto, layout: Kommunikationsmedarbejder Nanna Rohweder. Ansvarshav. Red: Domea.dk 

Nyt om udviklingen nr. 4 marts, 2022 Forside: Beboermødet 20.2.2022. Oplag:1250 Tryk: Stenby Tryk Taastrup A/S 

Til Åbent Hus d. 20. januar 2022 i beboerhuset viste arkitekterne tegninger og høstede gode ideer fra 
beboerne til at få privatliv og fællesskab til at gå op, når de nye gårdmiljøer og vejen kommer. Du kan se 

alle plancherne fra Arkitema på hjemmesiden. 
Følg med i udviklingen på www.gadehavegaard.dk 

http://www.gadehavegaard.dk/
http://www.gadehavegaard.dk/
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