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Information om genhusning i Ellebo
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Kære beboer i Ellebo
Som beboer i Ellebo, bliver din bolig berørt af den kommende renovering, og i den
forbindelse skal du genhuses midlertidigt og/eller permanent afhængig af din
nuværende boligtype, og de ønsker du har til genhusningen.
Der er meget at holde styr på i forbindelse med at skulle genhuses, derfor har vi
samlet informationer om genhusningen i denne folder – derudover står vi klar til at
hjælpe og svare på jeres spørgsmål.
Mvh. Genhusningsteamet
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Hvornår skal jeg senest være flyttet?
Renoveringen kommer til at foregå blokvis, og derfor vil genhusningen følge
byggetidsplanen. Det betyder, at der genhuses i følgende rækkefølge:
Blok
Blok 3
Blok 4

Alle skal være
genhuset:
Marts 2017
Oktober 2017

Blok 2

Maj 2018

Blok 1

November 2018

Forventet byggeperiode:
April 2017 – oktober 2016
November 2017 – Maj
2018
Juni 2018 – November
2018
December 2018 – Marts
2019

Forventet
tilbageflytning:
November 2017
Maj 2018
November 2018
Marts 2019

Permanent eller midlertidig genhusning?
Ved midlertidig genhusning flytter du tilbage til Ellebo efter renovering. Du kan
vælge mellem at flytte tilbage til din egen bolig, eller du kan vælge at flytte til en
anden boligtype. Hvis dit boligvalg kræver, at du genhuses midlertidigt i mere end
12 måneder, kan du få lov til at blive boende permanent i din genhusningsbolig.
Ved permanent genhusning flytter du permanent til en anden bolig. Hvis du har
valgt permanet genhusning, kan du ikke efter din fraflytning fortryde dit valg.
Hvor længe skal jeg være genhuset?
Din genhusningsperiode afhænger af dit genhusningsvalg.
Hvis du vælger at flytte tilbage til din nuværende bolig efter renoveringen, skal du
være genhuset under 1 byggeperiode i ca. 5-7 måneder.
Hvis du vælger at flytte tilbage til en anden bolig i Ellebo, skal du være genhuset i 13 byggeperioder i op til 24 måneder.
Hvis du vælger at flytte til en anden afdeling, vil du blive genhuset permanent senest
til byggestart i din blok.
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Hvor kan du blive genhuset?
Der er muligt at blive genhuset i Ballerup Ejendomsselskabs afdelinger.
 Ellebo
 Stationsgården
 Egebjergvang
 Skotteparken
 Tøndehvælv
 Egestrædet
 Thermologica
 Søfryd
 Lundegården
Der er kun få muligheder for at blive genhuset i andre boligselskaber i Ballerup. Vi
samarbejder med de øvrige boligselskaber, men der er desværre kun meget få boliger
til rådighed.
Kan du blive genhuset i en bolig i en anden kommune?
Der er kun få muligheder for at blive genhuset i andre boligselskaber udenfor Ballerup
Kommune. Hvis du ønsker at flytte ud af Ballerup Kommune, så skriv det i spørgeskemaet
eller drøft det med genhusningsteamet.

Hvor mange tilbud om genhusning får du?
Alle genhusningstilbud fremsendes pr. brev og tager udgangspunkt i det
spørgeskema, som er vedlagt dit brev. Du kan få op til 2 skriftlige tilbud om
genhusning.
Du har mulighed for at se genhusningsboligen, inden du beslutter dig.
Hvis to beboere ønsker at blive genhuset i den samme bolig, vil den først og
fremmest tilfalde den beboer, der har boet længst i Ellebo.
Hvis du får tilbudt en bolig via Ballerup Kommune eller selv finder en bolig, gælder
resten af genhusningsbetingelserne stadigvæk.
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Hvis du har valgt permanent genhusning:
Hvad sker der med din lejekontrakt?
Ved permanent genhusning får du en ny lejekontrakt og skal betale husleje m.v. i
den nye bolig.
Hvad sker der med dit indskud?
Ved permanent genhusning i Ballerup Ejendomsselskab overføres dit indskud, hvis
muligt. Hvis der er en difference i indskudsstørrelsen på genhusningsboligen, skal
du selv betale denne. Du kan søge om hjælp til betaling af indskudsdifferencen hos
Ballerup Kommune.
Hvis du allerede har et indskudslån eller hvis en advokat har gjort udlæg i dit
nuværende indskud, kan det ikke overføres. Genhusningskoordinatoren kan her
hjælpe med at få kontakt til kommunen om ansøgning af et nyt indskudslån.
Bliver du permanent genhuset i et boligselskab der ikke administreres af KAB, får du
dit indskud afregnet og du skal selv betale det nye indskud i den nye bolig.
Kan jeg få boligstøtte?
Ja, forudsat at du er berettiget til boligstøtte iflg. reglerne om boligstøtte. Du skal
søge om boligstøtte på ny.
Bliver din genhusningsbolig istandsat?
Genhusningsboligerne i de forskellige afdelinger er enten med A-ordning eller Bordning:
Ved A-ordning vil boligen være istandsat efter gældende regler ved indflytningen.
Ved B-ordninger er der tilknyttet en vedligeholdelseskonto til boligen, som du kan
bruge til istandsættelse af din genhusningsbolig.
Genhusningskoordinatoren kan i samarbejde med ejendomskontoret hjælpe til med
at bestille håndværkere til istandsættelsen, hvis man ønsker det.
Skulle der ikke være penge nok på vedligeholdelseskontoen, kan
genhusningskoordinatoren søge om ekstra bevilling til istandsættelse, selvfølgelig
indenfor rimelighedens grænser. Dette vurderes fra sag til sag.
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Hvad sker der med min boanciennitet, når jeg flytter permanent fra min bolig i Ellebo?
Hvis du flytter til en anden bolig i Ballerup Ejendomsselskab, får du din botid i den
gamle bolig med over i den nye bolig, så du ikke starter forfra med at optjene
normalistandsættelse ved fraflytning.
Hvis du flytter til en boligafdeling udenfor Ballerup Ejendomsselskab, får du ikke
din botid i den gamle bolig med over i den nye bolig, så du starter altså forfra med at
optjene normalistandsættelse ved fraflytning.
Må du selv finde en permanent genhusningsbolig?
Hvis du selv finder en permanent genhusningsbolig, vil du blive frigjort for
huslejeforpligtigelsen ved fraflytning. Du vil få udbetalt en flyttegodtgørelse
svarende til din lejligheds størrelse.
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Hvis du har valgt midlertidig genhusning:
Hvad sker der med din lejekontrakt?
Hvis du vælger at komme tilbage til din egen bolig eller til en anden boligtype i
Ellebo, bliver du genhuset midlertidigt i en anden bolig, og du får en ”aftale om
midlertidig brug af lokaler”.
Hvad skal jeg betale i husleje?
Hvis din midlertidige genhusningsbolig er billigere i husleje end din nuværende
bolig, får du en reduktion i huslejen i genhusningsperioden. Hvis den midlertidige
genhusningsbolig er dyrere i husleje, skal du i genhusningsperioden kun betale det
samme, som du betaler i husleje i din bolig i Ellebo.
Boligstøtte
Hvis du modtager boligstøtte, vil du fortsat modtage din boligstøtte under din
midlertidige genhusningsperiode.
Bliver din midlertidige genhusningsbolig istandsat?
Boligerne er rengjort ved overtagelsen og eventuelle skader er udbedret.
Genhusningsboligerne vil ikke blive normalistandsat ved indflytning/udflytning og
vil derfor bære præg af at de har været beboet af andre beboere før dig.
Hvor skal du have adresse henne i genhusningsperioden?
Ved midlertidig genhusning skal du IKKE ændre din adresse i Folkeregisteret. Til
gengæld er det vigtigt, at du ændrer din postadresse midlertidigt, så du kan få
tilsendt din post til din midlertidige adresse. Dette kan du gøre på
www.postdanmark.dk. Den midlertidige adresseændring gælder kun i ½ år. Du skal
derfor forny din midlertidige adresse hver ½ år.
Må du selv finde en midlertidig genhusningsbolig?
Hvis du selv finder en midlertidig genhusningsbolig, vil du blive frigjort for
huslejeforpligtigelsen i genhusningsperioden. Du vil få udbetalt en flyttegodtgørelse
svarende til din lejligheds størrelse.
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Flytning
Fraflytningssyn
Når du er fraflyttet din nuværende bolig, bliver du indkaldt til et fraflytningssyn.
Det er ejendomskontoret der indkalder dig til fraflytningssyn.
Boligen skal være tømt og støvsuget/fejet ved fraflytningssynet.
Skal jeg betale for mislighold i den gamle bolig?
Der tages hensyn til, at boligen skal renoveres og der laves derfor et lempeligt syn,
hvor kun grov misligholdelse opkræves.
Indflytningssyn
Når du flytter ind i din genhusningsbolig vil du blive indkaldt til et indflytningssyn.
Det er det lokale ejendomskontor, der indkalder dig. Her gennemgås lejemålet
sammen med dig og du har efterfølgende 14 dage til at udfylde og returnere en liste
med fejl og mangler i din bolig til det lokale ejendomskontor.
Fejl og mangel gennemgang
Når du har afleveret din liste med fejl og mangler på ejendomskontoret, vil du blive
indkaldt til en fejl- og mangel gennemgang af ejendomskontoret. Her vurderes det,
hvilke udbedringer, der skal laves.
Skal jeg selv sørge for flytning?
Du kan vælge mellem at benytte dig af et flyttefirma, som KAB samarbejder med,
eller selv at forestå din flytning.
Hvordan foregår flytningen med flyttefirma?
Flytningen starter med et møde imellem beboeren og flyttefirmaet , der er tilknyttet
genhusningen. Her besigtiges beboerens lejlighed og flytningens omfang vurderes.
Herefter planlægges selve flytningen mellem parterne.
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Flytningen består af:
Nedpakning
Flytning
Udpakning
3 Handy-man timer
Hvis du har særlige behov kan du efter aftale med genhusningskoordinatoren får
bevilget indtil 3 handyman timer mere.
Du skal selv stå for at flytte din telefon, internet mv. Udgifterne hertil refunderes
imod fremsendelse af en kopi af kvitteringen til genhusningsteamet.
Hvordan foregår flytningen, hvis du selv står for det?
Det vil sige, at du selv skal planlægge og udføre flytningen. Du vil efterfølgende få
udbetalt en økonomisk godtgørelse, der skal dække alle dine udgifter i forbindelse
med flytningen.
Godtgørelsen dækker alle flytteudgifter – dvs. f.eks. flytning af telefon og internet,
montering af vaskemaskine, indkøb af flyttekasser osv.
Flyttegodtgørelsen udgør:
6.000 kr. for en 1 og 2-rumsbolig
8.000 kr. for en 3-rumsbolig
10.000 kr. for en 4-rumsbolig
Udbetalingen finder sted, når flytningen er gennemført, lejemålet er afleveret og der
er afholdt fraflytningssyn.
Adgang til begge boliger i 14 dage
Uanset om du vælger permanent eller midlertidig genhusning, har du adgang til
begge boliger i 14 dage, men du betaler kun husleje i den ene. Hvis du eksempelvis
overtager din genhusningsbolig 1. februar 2017, har du adgang til både din
nuværende bolig og din genhusningsbolig i perioden 1. februar til 15. februar 2017.
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Installationsretten
Hvis du via installationsretten har søgt om tilladelse til opsætning af vaskemaskine,
opvaskemaskine, parabol eller lignende, betaler byggesagen for at dette sættes op i
genhusningsboligen. Hvis ikke du har søgt tilladelse, eller hvis arbejdet ikke er
godkendt af driftslederen, skal du selv betale.
Løst indbo såsom løse gulvtæpper, persienner, gardiner, særligt tilpassede skabe mv.
godtgøres ikke ved flytning.
Faste tæpper, indkøbt inden du blev informeret om den kommende renovering,
erstattes, hvis de bliver ødelagt ved flytning således:
1-3 år: nyværdi
4-9 år: dækkes med en afskrivning på 10 % pr. år.
10 år eller ældre: ingen erstatning.
Tilbageflytning til Ellebo
Vil din bolig være helt færdigrenoveret, når du flytter tilbage?
Der kan forekomme udbedring af fejl og mangler i din bolig umiddelbart efter
tilbageflytning. Det kan f.eks. handle om maler- og snedkerarbejde.
Der vil også forekomme udvendigt arbejde efter din tilbageflytning som f.eks.
opsætning af elevator og altaner.
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Kontaktinformation
Ved spørgsmål om genhusningen:
Genhusningsteamet i KAB

Tlf. 33 63 13 43
Man-ons 10.00-14.30
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-12.00
genhusning@kab-bolig.dk

Ved spørgsmål om byggeprojektet:
John Petersen
Driftschef
Tlf. 44 64 44 84
Man-tors 10.00-12.00
jop@kab-bolig.dk

