ELLEBO nyhedsbrev 07 – september 2016
Information på afdelingens hjemmeside
I kan finde information om byggeriet på afdelingens hjemmeside:
http://ballerup-ejendomsselskab.dk/Afdelinger/Ellebo/Ellebo-Helhedsplan-Beboerinformation.
aspx
Her finder I den information, der er udgivet undervejs i Helhedsplanen:
• Genhusningsfolder, spørgeskemaer og Bolignøglen
• Præsentationer fra beboermøder og blokmøder
• Byggeprojektet, oversigt over boliger
• Nyhedsbreve

Hvor langt er byggesagen kommet?
Rådgiverne er nu færdige med at tegne og beskrive byggeriet, og projektet er sendt i udbud. De bydende entreprenører skal aflevere deres tilbud i slutningen af september måned.
Herefter går rådgiverne i gang med at se på de indkomne priser, for at finde de entreprenører, der
skal udføre byggeriet.

2012-2015
Vision, Arkitektkonkurrence
Helhedsplanansøgning
Godkendt Skema A

2015-2016
Projektering
Udbud
Godkendelse af Skema B

2017-2019
Udførelse

Genhusning?
Siden informationsmødet på Tapeten den 11. maj i år, har KAB´s genhusningsteam arbejdet videre med at finde den bedste genhusningsløsning sammen med byggeudvalget, rådgiverne og Landsbyggefonden.
KAB´s genhusningsteam arbejder ud fra princippet om, at alle beboere skal
have et af deres ønsker opfyldt. Hvis ikke det kan lade sig gøre at opfylde beboerens ønske, går genhusningsteamet i dialog med den enkelte og forelægger alternative muligheder.

Tømning af beboernes depoter i kælder?
Det er nødvendigt, at alle beboere tømmer deres depotrum i kældrene, da der er byggearbejder, der
kræver adgang til hele kælderen.
De arbejder det drejer sig om er:
• Indvendige kælderarbejder (Blok 1 +2 +3 + 4)
• Omlægning af kloak (Blok 3 + 4)
• Fundamentsforstærkninger (Blok 3 + 4)
Der vil blive opstillet containere til opbevaring af jeres depot i Ellebo.
Der vil ikke være adgang til jeres depot i opmagasineringsperioden.
Oversigt over periode, hvor jeres depotrum skal opmagasineres og frist for,
hvornår depotet skal være tømt og flyttet til container:
BLOK 3
Periode for opmagasinering: 9. januar 2017 – 18. august 2017
Frist for tømning: 2. januar 2017
BLOK 4
Periode for opmagasinering: 25. juli 2017 – 19. marts 2018
Frist for tømning: 18. juli 2017
BLOK 2
Periode for opmagasinering: 20. juni 2018 – 02. oktober 2018
Frist for tømning: 13. juni 2018
BLOK 1
Periode for opmagasinering: 17. december 2018 – 08. februar 2019
Frist for tømning: 10. december 2018
I vil blive varslet rettidigt i henhold til ovenstående datoer.
Områder i kælder, hvor der skal bygges nye varmecentraler
Der skal også bygges nye varmecentraler i alle kældre, og disse vil allerede blive påbegyndt på et
tidligere tidspunkt i forbindelse med etablering af byggepladsen.
Beboere, der har depotrum i de berørte områder, hvor der skal bygges varmecentraler, vil blive
varslet særskilt.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Ellebo / Ballerup Ejendomsselskab

