3. Til jer der bor i lejligheder, der kun moderniseres
ELLEBO nyhedsbrev 03 – juli 2015
Vi vil, som vi beskrev i nyhedsbrev 02, arbejde
på, at der er færrest gener i forbindelse med
ombygningen. Blandt andet vil der være badog toiletforhold i de enkelte lejligheder under
renoveringen.
I er naturligvis velkomne til at komme forbi
“åbent hus” arrangementerne i juli, og derudover vil I blive indkaldt til et informationsmøde i september.

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.
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Kontakt KAB for at blive skrevet op;
Tlf.: 3363 1000 eller mail: kab@kab-bolig.dk.

Hvis du har et ønske om at flytte internt i Ellebo, nu hvor lejlighederne bliver ændret, skal
du søge via den interne venteliste i KAB. Om
det er muligt afhænger af, om lejlighederne skal
anvendes til genhusning af de beboere, der er
nødsaget til at flytte.

Mange spørgsmål - fx om genhusning
Så har vi gennemført de første tre informationsmøder, ligesom det første “åbent hus” i beboerhuset er
blevet afholdt. Som vi skrev i nyhedsbrev 02, er der endnu to “åbent hus” arrangementer i juli måned,
hvor I har mulighed for at få mere information.
Rigtigt meget har hidtil - udover de fremtidige boliger - handlet om genhusning, og i dette nyhedsbrev
præciserer vi, hvad der kommer til at ske, alt efter om du…:
1) … skal genhuses permanent, fordi din nuværende bolig bliver nedlagt (læs side 2).
2) … bor i en lejlighed, der bliver ombygget således, at den enten får et rum mere, et rum mindre og/
eller bliver ombygget til en tilgængelighedsbolig (læs side 3).
3) … bor i en lejlighed, der kun moderniseres. I forventes ikke at have behov for genhusning, hvorfor
I endnu ikke har modtaget noget direkte brev (læs side 4).
Foreløbigt tegningsmateriale uddeles i den kommende uge
Lige nu er vores rådgivere igang med at detaljere projektet. Men vi uddeler allerede i den kommende
uge det foreløbige tegningsmateriale, så I kan se, hvilke overordnede ændringer, der sker i Ellebo.
Der tegnes på nybyggeriet
Rådgiverne er også i færd med at tegne på nybyggeriet. Hvordan de kommer til at se ud, og hvordan de
skal lejes ud, ved vi mere om i slutningen af august. Her afholder vi “åbent hus” 26. august kl. 19-21.
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Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Ellebo / Ballerup Ejendomsselskab

1. Til jer der skal genhuses permanent, fordi jeres
nuværende bolig bliver nedlagt

2. Til jer hvis lejligheder ombygges således, at de enten
får et rum mere, et rum mindre og/eller bliver ombygget
til tilgængelighedsboliger

På baggrund af det indledende informationsmøde 21. maj 2015 er alle blivet tilbudt individuelle samtaler med genhusningskoordinatorerne.

I forlængelse af informationsmøderne 24. og 25.
juni har vi bedt jer om, at I sender et spørgeskema retur vedrørende genhusning eller ej.

Vi er nu ved at være igennem de individuelle
samtaler. Det gør at genhusningsteamet i KAB
kan arbejde med at finde løsninger, der giver
den bedste løsning for den enkelte inden for
rammerne af lovgivningen.

Det er vigtigt for os at understrege, at spørgeskemaet er en interessetilkendegivelse, der skal
give vores genhusningsteam et kvalificeret bud
på behovet for genhusning. Det er altså et vejledende og ikke et bindende svar, I afgiver.
Alle der har tilkendegivet, at de er interesseret i
genhusning, vil blive kontaktet af vores genhusningsteam.
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I tvivl?
Hvis I er i tvivl, skal I sætte kryds ved, at I ønsker genhusning. Så bliver I nemlig kontaktet af
vores genhusningsteam, der så kan hjælpe jer
med jeres tvivlsspørgsmål.

Forlænget svarfrist
Da projektplanen er ændret, er fristen for at
sende spørgeskemaet retur forlænget til den
1. september 2015. Så har I lidt mere tid at
overveje jeres svar.
Mulighed for at bruge opdateret
spørgeskema
Vi har lavet et opdateret spørgeskema, hvor der
også bliver spurgt til interessen for at blive genhuset i nybyggeriet. Hvis I gerne vil kunne sætte
kryds i dette felt, skal I hente den opdaterede
version af spørgeskemaet på ejendomskontoret
og bruge dette.
Hvis du allerede har afleveret dit spørgeskema,
men ønsker at ændre dine svar, kan du ligeledes
hente den opdaterede version af spørgeskemaet
på ejendomskontoret og bruge dette.
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