22. september 2020

Seneste spørgsmål og svar
- vedrørende helhedsplan for Stationsgården

Svar på spørgsmål fra beboere, indsendt til renoveringafstationsgaarden@gmail.com, er løbende
lagt op på Ballerup Ejendomsselskabs hjemmeside http://ballerup-ejendomsselskab.dk/ under
Stationsgården, Helhedsplan for Stationsgården. Dér kan du også læse mere om helhedsplanen, se
tegninger med eksempler på ombyggede boliger og se overblik over økonomien.
På hjemmesiden har vi lagt en opdatering af et tidligere svar vedr. altaner, samt svar på øvrige
spørgsmål, der er stillet efter informationsmødet.

Altaner
Kan der etableres altaner i Centrumgaden 37?
Opdateret svar på spørgsmål om altaner: Der har tidligere i følgegruppen været arbejdet med
forslag om etablering af altaner i opgang 37 på begge sider af bygningen. Rambøll har tidligt i
projektet undersøgt muligheden for etablering af altaner i opgang 37, men var på daværende
tidspunkt af den opfattelse, at det ikke var muligt pga. matrikelgrænse mv. Rambøll har
efterfølgende været i dialog med kommunen, der ikke er afvisende overfor altaner, såfremt at de
kan etableres, så de ikke er til gene for færdslen på fortovet. Kommunen vil først tage endelig
stilling i forbindelse med en eventuel ansøgning om altaner. Følgegruppen og KAB vil se nærmere
på muligheden for altaner, herunder på eventuelle finansieringsmuligheder, i næste fase.
Genhusning
Er det rigtigt forstået, at beboere i opgang 17 th ikke skal genhuses?
Nej, beboere i opgang 17 2. th og 3. th (1. sal er ejerboliger) må forventes at skulle genhuses, da
der ændres på lejlighedsskellet ml. opgang 15 og 17 og boligerne renoveres i større omfang. Se
mere om genhusning i opsamling fra informationsmødet d. 8. september, der er omdelt til alle
beboere, samt også er at finde her på hjemmesiden.
Elevator
Er det rigtigt forstået, at etablering af ny elevator ikke kommer til at få konsekvenser for boliger i
opgang 17?
Der etableres ikke elevator til opgang 17, men boligerne i opgang 17 th påvirkes alligevel. I
opgang 15 etableres elevator og tilgængelighedsboliger og i den forbindelse bliver en mindre del af
boligerne i 17 th (ca. 2 m2) inddraget til tilgængelighedsboligerne i opgang 15 tv. Boligerne i 17 th
vil i den forbindelse blive renoveret i større omfang.
Depotrum
Er det rigtigt forstået, at jeg - hvis jeg mister mit loftrum - får en anden opbevaringsmulighed i
fremtiden? Gælder det også i den fase, hvor der er ombygning/renovering?
Ja, de beboere, der mister deres nuværende depotrum pga. tagboliger, vil få anvist depotrum
andet steds i afdelingen.

