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Til beboerne i  
Kastrupvænge & Thyges Gård 
----------------------------------------- 
     30. november 2022 
 
Driftsområde lufthavn 
 
Som vi tidligere har informeret om, træder fusionen mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse og 
Tårnby Kastrup Boligselskab i kraft pr. 1.1.2023. Det betyder, at Tårnby Kastrup Boligselskab pr. 
31.12.2022 ophører og at afdelingerne Thyges Gård, Kastrupvænge og Allégården fremover vil 
være en del af Boligorganisationen Tårnbyhuse.  
 
Din afdeling vil pr. 1.1.2023 være en del af driftsområde Lufthavn, som består af afdelingerne Thyges 
Gård, Kastrupvænge, Bredagergården, Kastruphuse og Flyverbo. 
 
TKBs kundecenter på Tårnbyvej lukker ned den 30.12.2022, så fra den 2.1.2023 vil al henvendelse 
vedrørende den daglige drift skulle ske til din nye driftsleder Casper Ishøi.  
 
Kontaktoplysninger for driftsområde Lufthavn: 
Boligorganisationen Tårnbyhuse  
Amager Landevej 30, 1. 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 52 38 60. 
Mail: lufthavn@taarnbyhuse.dk 
 
Læs mere om Casper på bagsiden af dette brev.  
 
Den daglige telefontid er mandag-fredag i tidsrummet kl. 09.00-10.30, men det er derudover muligt 
at henvende sig personligt i administrationen på Amager Landevej 30, 1., 2770 Kastrup, hvor flere 
medarbejdere er klar til at servicere samtlige beboere i Boligorganisationen Tårnbyhuse. Kontortiden 
er mandag-fredag kl. 09.00-12.00 samt torsdag kl. 13.00-17.30.  
 
I starten af 2023 vil vi vende tilbage omkring egen beboerweb samt en beboerapp som blandt andet 
kan benyttes til at fejlmelde eventuelle problemer i dit lejemål. 
 
Hvis du vil vide mere… 
Der vil i den kommende periode blive skruet op for informationen til samtlige beboere, efterhånden 
som de forskellige emner falder på plads. Har du ikke fået læst om fusionen, kan tidligere udsendt 
materiale læses på Tårnbyhuses hjemmeside www.taarnbyhuse.dk under fanen ”Fusion”. Spørgs-
mål til fusionen kan sendes til mailadressen fusion@taarnbyhuse.dk.  
 
Vi ser frem til at byde dig velkommen som beboer i Boligorganisationen Tårnbyhuse og håber at I 
vil tage godt imod både medarbejdere og jeres nye naboer.  
 
Med venlig hilsen 

 
Torben Hansen  
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Præsentation af driftslederen for driftsområde Lufthavn 
 
Mit navn er Casper Ishøi, jeg er 31 år, bor i Greve med min kone & datter. 
Jeg har en baggrund som elektriker, blev udannet i 2013, og arbejdede som elektriker ind-
til december 2018, hvor jeg startede i Tårnbyhuse som driftsleder for driftsområde Luft-
havn (Bredagergården, Flyverbo og Kastruphuse).  
 
Jeg har gennemført driftslederuddannelsen indenfor den almene sektor.  
 
Jeg ser frem til at møde jer alle sammen. 
 
 
Casper Ishøi 
 


