
 

 

ELLEBO nyhedsbrev 17 – April 2018 
 

 

Nyt om boligstørrelser i blok 4  

En reduceret renoveringsplan for blok 4 er undervejs og forventes klar i løbet af sommeren. Der er 

truffet en vigtig afgørelse om boligstørrelserne, som vi her kan informere om.       
 

Kære beboere 

 

Siden mødet på Tapeten den 17. april 2018, er der sket nyt i sagen om renovering af blok 4. Udfordrin-

gen i projektet for blok 4 er, at vi gerne vil undgå at bruge store beløb til konstruktionsmæssige opgaver 

og i stedet bruge pengene på at skabe en god bokvalitet i boligerne.  

Landsbyggefonden har nu godkendt, at vi arbejder videre med en løsning for blok 4, som opfylder det 

ønske. Løsningen indebærer, at sammenlægningen af boliger sker på en anden måde, end vi hidtil har 

meldt ud. Vigtig viden op til jeres nye samtaler om genhusningsønsker.  

 

Princip for sammenlægning af boliger 

I dag er der tre boliger på hver etage i blok 4. Sammenlægningen af boliger vil ske således, at hele den 

lille 1-værelsesbolig bliver lagt sammen med den mindste af de to øvrige (2 værelser + 1 kammer). Den 

store bolig på etagen (3 værelser + 1 kammer) ændrer ikke størrelse og indretning. 

Tidligere var det planen, at dele arealet fra 1-rums boligen ud på begge de to øvrige boliger på etagen. 

Fordelen ved den nye løsning er, at vi undgår at slå huller i bærende vægge og dermed sparer udgifter 

til opretning af bærende konstruktioner.  

 

Antal boliger i blok 4 

Den nye løsning betyder, at den nyrenoverede blok 4 vil rumme:  

 32 boliger på 85 m2 og  

 64 sammenlagte boliger på 104-110 m2 

Alle boliger vil få renoveret bad og køkken, og alle boliger vil få altan inddækket som vinterhave som 

oprindelig planlagt.  

 

Se plantegninger af nye boligstørrelser i blok 4 på bagsiden. 

 

Det samlede projekt for blok 4 vil blive fremlagt til godkendelse på et afdelingsmøde, så snart det er 

færdigbearbejdet.   

 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Vittrup, kundechef i KAB 

På vegne af KAB, byggeforretningsfører for renoveringen 

 
  



 

 
 

 

 

 
 

Ellebo blok 4, 1. til 3. sal 

 

 
 

 

Før renovering 

 

OBS: Tegningerne er ikke målfaste 

 

 

 

 

 

 
Efter renovering 

 


