
 

 

ELLEBO nyhedsbrev 20 – Oktober 2018 
 

 

Invitation til åbent hus i blok 3 

 

Kære beboere 

 

Under det store sitecover er boligerne i blok 3 

nu i den sidste fase af renoveringen. Overdæk-

ningen har gjort det svært for jer at følge med i 

forvandlingen.  

Vi glæder os derfor til at vise resultaterne frem 

og inviterer hermed alle beboere i Ellebo til et 

åbent hus arrangement: 

 

Lørdag den 1. december 2018 kl. 15.00-17.00.  

Der er indgang ved Beboerhuset. 

 

Her vil det være muligt at se: 

• En renoveret 3-rums bolig 

• En renoveret tilgængelighedsbolig 

• De nye facader – såvel facaden mod syd 

med udestuer som facaden mod vest med gal-

lerier.  

 

 
 

Vi byder desuden på en kop varm kakao eller 

gløgg samt æbleskiver.  

Indflytning i blok 3 

Renoveringen af blok 3 er nu så langt, at vi forventer, at indflytningen vil kunne ske ca. 1. marts 2019. 

Dette dog med de almindelige forbehold for vejrlig mv. 

 

Status om genhusning 

Genhusning af beboerne i blok 1,2 og 4 forløber godt. Det er stadig primært beboere, der har ønsket 

genhusning indenfor Ballerup Ejendomsselskab, som modtager tilbud om genhusning. En del af bolig-

selskaberne i omegnskommunerne mangler stadig at melde tilbage om, hvorvidt de vil bidrage med 

genhusningsboliger. Vi regner med at have svar fra alle boligselskaberne i løbet af efteråret 2018.  

 

Herefter vil KAB’s genhusningsteam fordele de resterende renoverede boliger i blok 3 og blok 4. Og 

genhusningsteamet håber at kunne give alle, der har ønsket en anden bolig i Ellebo, en afklaring inden 

jul 2018.  

 

I øjeblikket bliver alle boliger, som fraflyttes permanent, udlejet på tidsbestemte kontrakter via Ballerup 

Kommune. Det fortsætter vi med frem til 1. maj 2019.  Det giver en del flytteaktivitet i boligafdelingen, 

men det er en løsning, som sparer byggesagen – og dermed afdelingen – for mange penge.  

 

 

Med venlig hilsen 

Pernille Egelund Johansen, seniorprojektleder i KAB 

På vegne af KAB, byggeforretningsfører for renoveringen 


