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Status om indflytning i blok 3 mv.
Kære beboere
Godt nytår! Jeg håber, at I alle er kommet godt
ind i 2019. Foran os ligger et begivenhedsrigt år,
når det gælder byggeprojekterne i Ellebo. Først
og fremmest nærmer blok 3 sig den afsluttende
fase i ombygningen.
Vi fik et kig under overdækningen ved åbent
hus-arrangementet i december, som var
velbesøgt og præget af god stemning.
Om kort tid nedtages det store Site Cover, og
jeg er sikker på, at alle involverede parter – ikke
mindst blokkens kommende beboere – ser frem
til afsløringen af det endelige resultat.
Blok 3: Et kig under overdækningen.
Indflytning i blok 3
Dermed nærmer vi os også indflytningen i blok 3. Blok 3 består af 64 renoverede boliger fordelt på 8
opgange. Dertil kommer 12 nye penthouselejligheder. Vi har inddelt indflytningen i etaper for at sikre
en god proces. Og Site Cover demonteres i to etaper.
Genhusningsprocessen
Genhusningsteamet har sendt breve med aftaler om boligvalg til alle beboere inden jul. Sidste frist for
at underskrive aftalerne var torsdag den 10. januar. Størstedelen har underskrevet aftalerne. Kun 19
mangler at underskrive.
Ud af de 19, har 11 takket nej til deres tilbud via mail og har angivet nye ønsker. Vi mangler fortsat at
høre fra 8 beboere, og det forsinker desværre den endelige udmelding. Men vi gør alt, vi kan, for at få
det sidste på plads til jer.
Status om blok 1 og 2
Ansøgningen om nedrivning af blok 1 og 2 er i proces og forventes behandlet på Byrådsmøde i
Ballerup Kommune mandag d. 28. januar. Herefter vil ansøgningen blive fremsendt til Transport- Bygnings- og Bolig Styrelsen.
Status om blok 4
Der er endnu ikke nyt om blok 4. Projektet for blok 4 afventer fortsat et endeligt resultat af forhandlingerne med entreprenørerne, så vi kan opnå fuldt overblik over økonomien i projektet.
Vi vil orientere nærmere, så snart der er nyt om projektet.
Med venlig hilsen
Pernille Egelund Johansen, seniorprojektleder i KAB
På vegne af KAB, byggeforretningsfører for renoveringen

