ELLEBO nyhedsbrev 10 – februar 2017
Hvor langt er vi nu?
Planlægningsfasen er nu ved at være slut og byggeriet skal snart til at gå i
gang i Ellebo. Økonomien for Helhedsplanen og nybyggeriet er afklaret med
Landsbyggefonden og forventes godkendt på kommunalbestyrelsesmøde d.
27. februar i Ballerup Kommune.

Tømning af kælderrum i blok 3.
Der er udsendt varsling til beboerne i blok 3, om tømning af kælderrum inden den 22. februar 2017. Der er opstillet containere på plænen ved blok 1 og
2, som er indrettet til midlertidige depoter. Depoterne er 3 m² store svarende
til lovgivningens krav.
Vi ved, at det er svært at åbne containerdørene. Vores driftsmedarbejdere vil
gerne hjælpe, men så skal der ringes til kontoret, tlf. 44977193, da de har
mange andre opgaver.
Såfremt der er beboere, der ikke selv kan åbne, vil Kjeld Jørgensen, tlf.
30529815, og Ejvind Rasmussen, tlf. 42314413, gerne hjælpe, men det kræver,
at de ved, hvornår I har planlagt at flytte i depot, specielt efter kl. 14 og her i
weekenden.
Depoterne vil ikke være tilgængelige for beboerne i opbevarings perioden, så
det er vigtigt at planlægge, hvad du eventuelt skal bruge fra depotet i perioden og i stedet opbevare det midlertidigt i din bolig.
Bemærk containerne er uisolerede og uopvarmede.

Byggeproces i blok 3.
Blok 3 bliver den første blok, der ombygges i Ellebo. Her kan du se hvordan
processen kommer til at forløbe, datoer er foreløbige, varighed af byggeriet
vil være ca. 7-8 måneder:
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Ekstraordinært afdelingsmøde i Ellebo
Der er udsendt indkaldelse til beboermøde tirsdag den 28. februar
2017, kl. 19.00, i Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup.
På mødet vil der blive orienteret om solcelleprojektet, herunder økonomi.
Solcelleprojektet er blevet udviklet sideløbende med Helhedsplanen og
nybyggeriet, men udføres som et selvstændigt projekt i forbindelse
med byggeriet og med sin egen finansiering.
Formålet er at kunne producere bæredygtig solcellestrøm og opnå en
besparelse til beboerne, gennemsnitligt beregnet til ca. 400 kr. pr. bolig
pr/år.
Solcellepaneler anbringes på tagflader, så de ikke kommer til at
skæmme byggeriet.
Eksempel på et solcelleanlæg på fladt tag:

Vi glæder os til at se dig til mødet.

2/2

