ELLEBO nyhedsbrev – 01:2015
Genhusning under renoveringen af Ellebo

Ellebo - en bæredygtig renovering

Med den bæredygtige renovering af Ellebo bliver de 284 eksisterende lejligheder til 224. Det
sker, for at kunne lave større lejligheder og for
at kunne lave bedre opgange med adgang direkte til haven og flere steder også med elevator.

Den 27. april 2015 kunne vi glæde os over, at
arbejdet med den bæredygtige renovering af
Ellebo nu har nået endnu en milepæl. Da godkendte kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune nemlig helhedsplanen for renoveringen
og gav derved grønt lys til, at vi nu kan fortsætte
arbejdet.

Genhusning = mange spørgsmål
Vi ved, at genhusninger giver mange spørgsmål:
Skal der være permanent eller midlertidigt?
Har jeg ret til en ny bolig eller mulighed for en
ny bolig? Hvad med de forbedringer, jeg har lavet på lejligheden? Hvad med mit indskud, flytteudgifter, boligydelse og min plads på oprykningsventelisten?
Nogle beboere skal genhuses permanent
Når vi går i gang med den store renovering af
Ellebo, er det et større puslespil, der skal gå op.
Det første sted vi starter, er at tage hånd om
beboerne i de 60 lejligheder, der skal permanent genhuses. De har fået direkte besked og er
allerede blevet indkaldt til et informationsmøde
med KAB’s genhusningskoordinator den 21.
maj 2015.

De berørte beboere bliver tilbudt genhusning i
en anden passende bolig i Ballerup, og får dækket udgifter i forbindelse med flytningen. Dette
sker i dialog mellem den enkelte beboer og genhusningskoordinatoren fra KAB. Her sigter vi
efter, at hver enkel genhusning giver den bedste løsning for beboerne inden for rammerne af
lovgivningen.
Andre beboere skal midlertidigt genhuses under renoveringen
Beboerne i de 60 berørte lejligheder er i første
omgang de vigtigste at hjælpe, og det sker både
til informationsmøder og ved direkte genhusningssamtaler. Men der er også andre beboere,
der undervejs i renoveringen skal midlertidigt
genhuses. De beboere, der skal midlertidigt
genhuses bliver ligeledes indkaldt til et informationsmøde og samtaler med genhusningskoordinatoren.

!

Har du fået besked om, at du skal genhuses
permanent? Så er det vigtigt, at du kommer til informationsmøde torsdag 21. maj
i beboerhuset.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Ellebo / Ballerup Ejendomsselskab

Inden da er gået en lang proces fra konkurrenceudskrivelsen i efteråret 2012 til vi havde et
vinderforslag i slutningen af 2013. Siden har det
handlet om at kvalificere projektet og søge godkendelse de rigtige steder:

´´

Helhedsplanen er godkendt. Nu er vi gået
i gang med at realisere det projekt, som vi
siden 2012 har arbejdet med i Ellebo.

Da Landsbyggefonden godkendte projektet og
satte penge af i budgettet til at støtte vores projekt var det vores egen tur: Først blev det godkendt i organisationsbestyrelsen i december
2014 og siden i boligafdelingen, da vi på afdelingsmødet 20. januar 2015 stemte for helhedsplanen.
I juni 2015 skal kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune formelt godkende nybyggeriet,
der naturligvis er en vigtig del af det samlede
projekt, men blot behandles særskilt.
Men som sagt har vi nået en milepæl og vi kan
for alvor komme i gang. Det første møde i projektets byggeudvalg er afholdt, og både KAB og
vores rådgivere har kastet sig over arbejdet med
at planlægge og realisere de visioner, vi for snart tre år siden formulerede for Ellebo.

2012-2015
Vision, Arkitektkonkurrence
Helhedsplanansøgning
Godkendt Skema A

2015-2016
Projektering
Godkendelse af Skema B

Bæredygtig renovering af Ellebo - hvad skal der laves?

2016-2018
Udførelse

Hvad sker der så nu?
Det var den kendte London-arkitekt Adam Khan
og hans danske samarbejdspartnere, der vandt
arkitektkonkurrencen i 2013. Dem kan vi nu
lave kontrakt med, og så kan de gå i gang med at
konkretisere og planlægge deres arbejde.

som principper, bliver projektet bearbejdet, så
det bliver tydeligt, hvad der skal ske på hver
blok, for hver opgang og for den enkelte bolig.
Planlægningen af denne arbejdsproces er først
lige sat i gang, og i det næste nyhedsbrev vil vi
beskrive denne proces i detaljer.

Det arbejde - projekteringen - løber frem til
marts/april 2016, hvor projektet er bearbejdet i en sådan grad, at det kan udbydes til entreprenører. Altså dem, der skal udføre selve
renoveringen og nybyggeriet.

Omkring sommeren 2016 starter byggepladsen
op, hvor der også er behov for, at nogle beboere
skal genhuses enten permanent eller midlertidigt. Processen med at håndtere genhusningen
er allerede sat i gang, hvilket du kan læse mere
om på bagsiden af dette nyhedsbrev.

I denne proces bliver projektet mere og mere
konkret. Fra at være beskrevet overordnet og
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Helhedsplanen for Ellebo er ret så kompliceret,
og omfatter en masse forskellige ting. Det er
både renovering af de eksisterende fire blokke,
ligesom der både skal bygges nye lejligheder til
som en ekstra opgang på blok 1 og som nye tagboliger på alle blokkene. Og vores udearealer
bliver også forbedret.

til opgangene. I blok 1 og blok 2 får vi desuden
direkte adgang til en opdateret version af haven.

En væsentlig forudsætning for, at vi overhovedet kan gå i gang med projektet, er, at vi skal
slå en række lejligheder sammen, så vi får flere
store lejligheder. Med nybyggeriet etableres
der ca. 40 nye familieboliger, så vi efter projektets gennemførelse har endnu flere store
bæredygtige og moderne boliger i Ellebo.

Alle boliger får en ny glasinddækket udestue i
forbindelse med en ny udvendig balkon, mens
alle boliger i stueetagen får direkte adgang til en
privat have, så vi skaber mere liv og bedre sammenhæng mellem inde og ude.

Forskellene vil være tydelige:
Vi får nye facader, nye vinduer, nye hoveddøre
til opgange og til kældrene og et tag med en
moderne isolering, der vil give os et lavere energiforbrug.
Indgangspartierne bliver renoveret, opgangene
bliver istandsat og vi får fremover dørtelefoner

I 8 af opgangene bliver der desuden lavet elevator, ligesom nogle af vores boliger bliver mere
handicapvenlige, hvilket blandt andet betyder,
at de får større badeværelser.

Inden i lejlighederne får vi nye køkkener og
nye badeværelser. Vi får en ny ventilationsløsning og afløbs- og vandinstallationer samt vores
kloakker bliver renoveret.
Det er altså en masse arbejder, der skal gennemføres i perioden fra sommeren 2016 til sommeren 2018. I det næste nummer af dette nyhedsbrev vil vi beskrive ændringerne mere detaljeret.
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