ELLEBO nyhedsbrev – 02:2015
Kom og se projektet
Fire hverdage i løbet af juli måned vil vi afholde
“åbent hus” i beboerhuset i Ellebo, hvor det er
muligt at se planerne for de enkelte lejligheder.
Her vil medlemmerne af byggeudvalget på skift
stå klar til at fortælle om projektet og svare på
eventuelle spørgsmål.
De fire åbningstider er:

!

Tirsdag 7. juli kl. 19.00-21.00
Onsdag 15. juli kl. 19.00-21.00
Tirsdag 21. juli kl. 19.00-21.00
Tirsdag 28. juli kl. 19.00-21.00

Så kig forbi beboerhuset og se, hvad der kommer til at ske i forbindelse med renoveringen.
Mulighed for at komme på den
interne venteliste
Den seneste måned har der været afholdt informationsmøder, hvor alle de beboere, der skal
genhuses har været indkaldt til møde og fået information om det videre forløb.

De første informationsmøder afholdt
Det kunne tænkes, at der var andre beboere,
der stadig sad med et ønske om at flytte internt
i Ellebo, nu hvor lejlighederne bliver ændret.
Det kan der evt. være mulighed for, men kun
såfremt at lejlighederne ikke skal anvendes til
genhusning af de beboere, der er nødsaget til at
flytte.
Hvis du ønsker at komme i betragtning til andre boliger i afdelingen, skal du søge via den
interne venteliste hos KAB. Den interne venteliste er oprykningslisten for beboere i boligorganisationerne. På den interne venteliste har du
fortrinsret til alle ledige lejligheder i de forskellige afdelinger i forhold til boligsøgende på den
eksterne venteliste.
Kontakt KAB for at blive skrevet op;
Tlf.: 3363 1000 eller mail: kab@kab-bolig.dk.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Ellebo / Ballerup Ejendomsselskab

Den seneste måned har rådgiverne fra Adam
Khan Arkitekter arbejdet videre med projektet.
Det gør, at vi nu er i stand til at vise, hvad der
kommer til at ske med den enkelte bolig.
- De første vi inviterede til informationsmøde
var beboerne i de lejligheder, der bliver nedlagt
som følge af renoveringen. Det skete den 21. maj
2015, hvor de mødte genhusningsteamet fra
KAB, der kunne fortælle om mulighederne for
at blive tilbudt genhusning i en anden passende
bolig, fortæller projektleder Pernille Egelund
Johansen fra KAB.
Herefter er arbejdet med at finde individuelle
løsninger for beboerne i de 60 lejemål gået i
gang, og de første boliger er allerede tomme efter fraflytninger.
Derefter var det alle de beboere, der kommer til
at opleve ændringer i deres lejemål, der blev indkaldt til informationsmøder. Det vil sige lejemål,
der enten bliver større eller mindre - eller bliver
til tilgængelighedsboliger, hvor der bliver adgang med elevator og større badeværelser. Alle

disse beboere har været inviteret til informationsmøder 24. og 25. juni i beboerhuset.
Her blev planerne for de forskellige lejligheder
gennemgået og også her havde de berørte beboere mulighed for at få svar på spørgsmål og
finde ud af, hvilke muligheder man har, hvis
man skal genhuses.
- Ved de tre møder har vi kunnet informere
dem, der bliver allermest berørte af renoveringen. Og ved at dele det op og afholde det over
flere dage, har vi også rent pladsmæssigt kunnet
være i vores beboerhus, fortæller formand Inge
Støvring Petersen.
Udover disse tre informationsmøder vil der blive
afholdt en række “åbent hus” arrangementer,
hvor alle interesserede beboere er velkomne til
at kigge forbi beboerhuset og se plancherne for
hvad der kommer til at ske. Mere om dette på
bagsiden af denne beboerinformation.

Bygge & bo med færrest gener
Når byggeriet går i gang til næste år kommer
det til at foregå i etaper. Og fordi vi blandt andet
skal lave badeværelser, vil der være gener undervejs. For at finde en god løsning på dette, for
de beboere der ikke bliver genhuset, men skal
blive boende, mens der bygges, har byggeudvalget været på studietur for at se på mulige løsninger.
Turen gik til AKB Taastrupgaard, der også administreres af KAB, hvor man under renoveringen brugte individuelle bade- og toiletkabiner,
der kunne sættes op inde i lejligheden. Her fik
byggeudvalget oplevet en kabine, og det lokale
driftspersonale i Taastrupgaard kunne fortælle,
hvordan de havde været tilsluttet, hvordan de
blev taget ned og klargjort til brug i en ny lejlighed og hvad erfaringerne fra beboernes side
generelt havde været.

Projekteringen er i gang
I AKB Taastrupgaard har man faktisk afsluttet
sin renovering, hvorfor det var muligt for os at
købe de ca. 40 bade- og toiletkabiner til en favorabel pris, hvilket et enstemmigt byggeudvalg
besluttede sig for at gøre.
Derved vil der blive bad- og toiletforhold i de
enkelte lejligheder under renoveringen, i stedet
for at dette skulle organiseres som bade- og toiletvogne i gården.

Projektets rådgivere er nu gået i gang med projekteringen, hvor man gradvist kommer nærmere det endelige projekt. Det betyder, at vi vil
opleve, at der løbende vil blive truffet beslutninger, der “låser” projektet mere og mere fast.
Det betyder samtidig, at noget af det informationsmateriale, som vi på nuværende tidspunkt
bliver præsenteret for, ikke nødvendigvis er de
endelige løsninger.
I rådgivernes bearbejdning af projektet er der
især to ting, der bliver arbejdet med. Det skal
teknisk kunne lade sig gøre, og samtidig skal
økonomien hænge sammen.
Derfor er der detaljer i projektet, der sagtens kan blive ændret i takt med at rådgiverne
kommer længere ned i detaljen. Det er fx de
glasindækkede udestuer og overdækkede balkoner, der kan komme til at ændre sig en smule.
Men det er også nogle forslag i de kommende
5-værelses lejligheder, hvor gangarealet og

stuen er tænkt sammen, der måske kan ske ændringer til.
Derimod er der andre ting, der allerede ligger
helt fast.
- En af de ting, der indledningsvist er blevet
besluttet af rådgiverne, er hvor tilgængelighedsboligerne skal placeres. Det har været vigtigt,
fordi det både kommer til at betyde noget for
beboerne i de konkrete boliger, men også fordi
det gør, at der skal laves lidt mere i de berørte
opgange, fortæller projektleder
Pernille Egelund Johansen fra KAB.
FAKTA:
Der kommer elevator og et antal tilgængelighedsboliger i følgende opgange:
Blok 1: Baltorpvej 73
Blok 2: Baltorpvej 41 & 49
Blok 3: Baltorpvej 53 & 61
Blok 4: Baltorpvej 77 & 83 & 89

