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Ellebo: Nyt om 
byggesagen 
17. april 2018 



Slides på hjemmeside og ejendomskontor 

• Denne præsentation bliver i morgen lagt på Ellebos 
hjemmeside 

 

• I kan også hente et eksemplar på ejendomskontoret 



 
Byggesagen:  
 
Status på byggesagen 
v. Rolf Andersson, byggedirektør i KAB 
 



Historik  

• Helhedsplan for Ellebo godkendt i januar 2015 

 

• Problem med fundamenter afdækket i efteråret 2017  

 

• Økonomisk urealistisk at udbedre skader på fundamenter 

  

• Repræsentantskabet besluttede 9. april 2018 at indstille blok 
1 og 2 til nedrivning   



Blok 1 og 2 

• Vi holder øje med fundamenter 

• Ansøgning om nedrivning (Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet) 

• Nedrivning forventes gennemført indenfor 1 år 

• Samarbejde med Ballerup Kommune om nyt projekt på grunden 

Hvad sker der nu? 



Blok 3  

• Renoveringen skrider frem som 
planlagt 

• Forventet indflytning i efteråret 2018  

  

Blok 4 

• Et projekt for reduceret renovering af 
blok 4 forventes klar sommer 2018  

• Det forudsættes fortsat, at 1-rums 
boliger nedlægges 

• Tidshorisont 

Hvad sker der nu? 



Nye forudsætninger 
v. Marianne Vittrup, kundechef i KAB 



• Helhedsplanen er fundamentalt ændret med beslutning om at 
indstille blok 1 og 2 til nedrivning 

 

• De forudsætninger, I har foretaget jeres valg på, er ikke 
længere til stede - de forventede boliger er ikke til rådighed 

 

• Juridisk er vi forpligtet til at behandle alle beboere lige 

 

• Vi må starte forfra…for at give jer alle samme vilkår 

Vi står – igen! - i en ny situation 



• Normalt ville det være rigtigt svært at finde gode 
erstatningsboliger til så mange inden for en rimelig tid… 

 

• Nu har vi mange boliger reserveret til renoveringssagen – og 
Landsbyggefonden har givet lov til at gå i gang nu (imod at vi 
minimerer huslejetabet ved midlertidig udlejning) 

 

• Det betyder, at vi har meget bedre mulighed for at opfylde 
jeres ønsker. 

 

Held i uheld… 



• Alle indgåede aftaler om overtagelse af andre boliger må 
annulleres 
 

• Alle beboere får nu mulighed for at melde ønsker ind, baseret 
på den nye situation 

 

• Man har altid fortrinsret til sin kontraktbolig – allongen er en 
del af kontrakten 

 

• Ellers tildeles boliger efter boanciennitet 

 

• Genhusningsteamet vil uddybe 

Ny genhusningsproces – alle stilles lige 



Genhusning 
v. Finn Larsen, seniorkonsulent i KAB 



Genhusningsboliger – ny runde 

• Ny situation 

 

• Alle der ved forrige runde valgte at blive i nuværende bolig, og 
alle der tidligere har valgt at flytte til en anden boligtype, skal 
nu kunne træffe nyt valg og få deres rettigheder efter 
lovgivningen 

 

• Alle har ret til genhusning efter bo-anciennitet 

 

 



Tildeling af genhusningsboliger 

• Alle beboere skal behandles lige.  

 

• Tildeling af genhusningsboliger sker efter bo-anciennitet 

 

• Bo-anciennitet er den samlede tid I har boet i afdelingen i en 
eller flere boliger 

 

• Vi forsøger at imødekomme jeres ønsker – så vidt det er muligt 

 

 

 

 



Annullering af aftaler om valg af genhusningsbolig 

Jeres aftaler om valg af genhusningsbolig bliver annulleret. 

 

Der er 4 forskellige typer af aftaler : 

 

1) Aftale om midlertidig genhusning og tilbageflytning til nuværende bolig. 

2) Aftale om midlertidig genhusning og valg af permanent genhusning i en 
anden bolig i afdeling 4702-Ellebo. 

3) Aftale om permanent genhusning i en anden bolig i Ballerup Kommune.  

4) Aftale om permanent genhusning i en anden kommune. 

  

Alle får et annulleringsbrev på de indgåede aftaler 

 



Tillæg til kontrakt blok 3 – ændres ikke 

 

 

 

Jeres lejekontrakter og tillæg til lejekontrakter i blok 3 ændres 
ikke, med mindre I selv ønsker noget andet – mere herom senere 



Opsigelse af beboere i 1-rums boliger blok 4  

 

I bliver alle sagt op som hidtil planlagt 

 

 

 

 



Opsigelse af beboere i blok 1 og 2  

I bliver alle sagt op 

 

Jeres opsigelsesvarsler er forskellige afhængig af kontrakt 

 

 

 



Tidsplan for blokkene 

Blok 3:     Renoveringen foregår som planlagt og forventes  
     afsluttet i efteråret 2018 

 

Blok 4:     Der forventes ny plan for renoveringen henover  
     sommeren 2018 

 

Blok 1 og 2: Søges nedrevet     



Genhusning Blok 3 – Baltorpvej 51A-65 

 
Situationen i blok 3: 

 
Beboere fra blok 3 kan nu ønske: 

 
- Underskrevne tillæg til nuværende 

lejekontrakter i blok 3 er stadig gyldige.  
 

- Alle indgåede aftaler om boligvalg annulleres. 
 
- Alle tilbageværende beboere har nu været 

genhuset i mere end 12 måneder.  
 

- Det giver ret til at vælge om. 
 

- Ny genhusningsproces, hvor alle får mulighed 
for at komme med ønsker på ny. 

 
- at komme retur til sin kontraktbolig i blok 3 
  
- at blive permanent i den midlertidige 

genhusningsbolig (undtagen blok 1 og 2) 
 
- at blive genhuset i en anden bolig i Ellebo og 

penthouse blok 3 
  
- at blive genhuset i en anden bolig i Ballerup 

Ejendomsselskab 
  
- at blive genhuset i de nybyggede rækkehuse i  

”Teglvangen”  
  
- at blive genhuset via et andet boligselskab i 

Ballerup Kommune 
  
- at blive genhuset i en anden kommune via KAB-

fælleskabet 
 



Genhusning Blok 4 – Baltorpvej 77-91 

 
Situationen i blok 4: 

 

 
Beboere fra blok 4 kan nu ønske: 

 
 
- Alle fra blok 4 har stadig kontrakt på sin bolig i 

blok 4. 
 

- Alle indgåede aftaler om boligvalg annulleres. 
 

- Ny genhusningsproces, hvor alle får mulighed 
for at komme med ønsker på ny. 

 
- Beboere i 1-rums opsiges. 
 

 
- at komme retur til kontraktbolig i blok 4. 

(undtagen 1-rumsboliger). 
  
- at blive genhuset i en anden bolig i Ellebo og 

penthouse blok 3 
  
- at blive genhuset i en anden bolig i Ballerup 

Ejendomsselskab 
  
- at blive genhuset i de nybyggede rækkehuse i  

”Teglvangen” 
  
- at blive genhuset via et andet boligselskab i 

Ballerup Kommune 
  
- at blive genhuset i en anden kommune via 

KAB-fælleskabet 
 



Genhusning Blok 1 & 2 – Baltorpvej 39-51 & 75A-67 

 
Situationen i blok 1 og 2: 

 

 
Beboere fra blok 1 og 2 kan nu ønske: 

 
 
- Alle får en opsigelse  
 
- Alle indgåede aftaler om boligvalg annulleres 

 
- Ny genhusningsproces,  hvor alle får mulighed 

for at komme med ønsker på ny 
 
  

 
 

- at blive genhuset i en anden bolig i Ellebo og 
penthouse blok 3 

  
- at blive genhuset i en anden bolig i Ballerup 

Ejendomsselskab 
  
- at blive genhuset i de nybyggede rækkehuse i  

”Teglvangen” 
  
- at blive genhuset i et andet boligselskab i 

Ballerup Kommune 
 

- at blive genhuset i en anden kommune via KAB-
fælleskabet 

 



Tilbud om ny genhusningssamtale 

• Alle tilbydes muligheden for en ny genhusningssamtale 

 

• Samtalerne afholdes I uge 17 og 18 (23/4 til 4/5) 

 

• Samtalerne afholdes på adressen Baltorpvej 87 st. tv  

 

• Der afsættes 45 minutter til hver samtale 

 

• På samtalen drøftes ønsker og behov til en genhusningsbolig 

 



Genhusningssamtale - Reserver en tid i dag 

Inden I går hjem i dag, kan I reservere tid til genhusningssamtale 

 

Vi sender jer i løbet af de næste par dage et brev   

• Hvor vi bekræfter den reserverede tid 

• En folder om genhusningsvilkårene  

• Et spørgeskema 

 

I bedes udfylde spørgeskemaet og medbringe det til 
genhusningssamtalen 

 



Tildeling af genhusningsboliger. 

 

• Alle beboere skal behandles lige 

 

• Tildeling af genhusningsboliger sker efter bo-anciennitet 

 

• Bo-anciennitet er den samlede tid I har boet i afdelingen i en 
eller flere boliger 

 

• Vi forsøger at imødekomme jeres ønsker – så vidt det er muligt 

 

 

 

 



Genhusningsvilkår 

I får op til 2 genhusningstilbud 

 

Genhusningsboligen skal være af passende størrelse, beliggenhed 
og kvalitet og med passende udstyr 

 

• ”Passende størrelse” betyder minimum samme antal rum som jeres 
nuværende bolig, eller et rum mere end antallet af medlemmer i 
husstanden 

 

• ”Passende beliggenhed”, boligen skal ligge i kommunen, med mindre der 
indgås en særlig aftale med jer om genhusning i en anden kommune 

 



Genhusningsvilkår - Flytning 

Flytning foregår på de samme genhusningsvilkår som hidtil 

 

I kan vælge mellem:  

• at få et flyttefirma til at flytte for jer - det arrangeres af KAB  
 

• at flytte selv: Der udbetales en flyttegodtgørelse for hver flytning 

Flyttegodtgørelsen er: 

 1- og 2-rum 6.000 kr. 

 3-rum  8.000 kr.  

 4-rum  10.000 kr. 

Udbetaling af den økonomiske kompensation sker efter fraflytningen, når 
der er afholdt fraflytningssyn 

 



Ellebo – Fortrinsret til nybyggede boliger 

Hvis der bliver bygget nye boliger Ellebo, får alle der den 1. april 
2018 har en permanent kontrakt i Ellebo og som senere bliver 
permanent genhuset udenfor Ellebo, fortrinsret til at flytte tilbage, 
når boligerne udlejes første gang 

 

Boligerne fordeles efter bo-anciennitet, dog tages der forbehold 
for antallet af boliger og den kommunale anvisning 

 

Hvis I benytter fortrinsretten, blive flytteomkostningerne ikke 
dækket  



Genhusningssamtale - Reserver en tid i dag 

 

• Husk, inden I går hjem i dag, at reservere tid til 
genhusningssamtale 

 

• De beboere der ikke har deltaget i dag, tager vi kontakt til 

 



 

Spørgsmål   


