Information om genhusning
Kære beboer i AKB Bellahøj
Boligerne i AKB Bellahøj skal i gang med en større renovering. Du skal derfor
genhuses midlertidigt eller permanent, afhængigt af dine ønsker.
Der er meget at holde styr på, når du skal genhuses. Derfor har vi samlet
en række vigtige informationer i denne folder, som du kan søge vejledning i
undervejs i forløbet.
Vi anbefaler, at du gemmer folderen indtil renoveringen er forbi, da du her
finder svar på rigtig mange af dine spørgsmål.
Derudover står vi i genhusningsteamet klar til at hjælpe og svare på dine
spørgsmål.
Med venlig hilsen
Genhusningsteamet i KAB

KONTAKTINFO
– Genhusningsteamet
Har du spørgsmål til genhusning?
Kontakt genhusningsteamet i KAB
Tlf: 33 63 13 43
E-mail: genhusning@kab-bolig.dk

HVAD INDEHOLDER HELHEDSPLANEN?

Helhedsplanen indeholder bl.a.:
• renovering af badeværelser
• udskiftning af vandinstallationer
og faldstammer
• kloak og brønd renovering
• køkkenudskiftning (beboervalg)
• etablering af forbrugsmålere
• etablering af ventilationsanlæg
• udskiftning af elinstallationer

Midlertidig eller permanent genhusning?

Ved midlertidig genhusning flytter du tilbage
til din kontraktbolig i AKB Bellahøj efter renoveringen. Du genhuses midlertidigt, indtil din
bolig er færdigrenoveret.
Ved permanent genhusning flytter du permanent til en anden bolig.
Hvis du har valgt permanent genhusning, kan
du efter din fraflytning ikke fortryde dit valg.

• facadeisolering og renovering
• udskiftning af entrédøre
• udskiftning af vinduer i hovedfacader
• renovering af svalegange
• renovering af altaner/altandørspartier
•u
 dskiftning af trapperumsfacader samt
restaurering af Blyantens trapperumsfacade.

som du ønsker at blive permanent genhuset til,
kan du vælge at flytte tilbage til din kontraktbolig efter renoveringen og vil i stedet blive
midlertidigt genhuset i renoveringsperioden.

Kan jeg blive i min bolig
under renoveringen?

Renoveringen er omfattende. Derfor vil det
ikke være muligt at opholde sig i boligen under
renoveringen.

Lykkes det ikke genhusningsteamet at finde en
bolig i en af de afdelinger i AKB København,

SIDE
2

MIDLERTIDIG GENHUSNING
Hvor kan jeg blive
midlertidigt genhuset henne?

Du kan blive genhuset midlertidigt i en
anden bolig i AKB Bellahøj eller anden
bolig i Boligselskabet AKB, København.

Hvor skal jeg have adresse
henne i genhusningsperioden?

Du skal IKKE ændre din folkeregisteradresse til
den midlertidige genhusningsbolig i perioden,
men du skal melde din genhusning til Post Nord.

Er der mulighed for opmagasinering?

Sådan melder du midlertidig
adresseændring hos PostNord

Hvis du bliver tilbudt midlertidig genhusning i en bolig, der er så meget mindre end din kontraktbolig, at det ikke er
muligt at medbringe alle dine ejendele, vil
det være muligt på byggesagens regning
at få dele af dine ejendele opmagasineret
på et fjernlager. Det vil ikke være muligt
at tilgå tingene i genhusningsperioden.

Du skal nu udfylde en kontraktformular,
som du finder på deres hjemmeside
www. postnord.dk:
Øverst på forsiden oppe i venstre hjørne skal
du klikke på feltet ”Modtage”.
Klik på feltet med overskriften ”Flytning”.
Klik på ”Genhusning” nederst på siden under
overskriften ”Andre slags flytninger”.
Klik på det blå link ”vores kontakt-formular”
Klik på ”Flytning”
Klik på ”Genhusning” og udfyld formularen

Hvad skal jeg betale i leje og
forbrug i genhusningsboligen?

Du skal fortsat betale husleje i din kontraktbolig i den midlertidige genhusningsperiode. Hvis genhusningsboligen
er billigere i husleje, får du udbetalt lejeforskellen i genhusningsperioden.
Du skal betale for dit forbrug i den midlertidige genhusningsbolig, du bliver
tildelt.

Husk at du skal vedhæfte kopi af gyldigt
billed-id f.eks. pas eller kørekort, samt
kopi af din ”Aftale om midlertidig brug af
lokaler”.

Hvad sker der med min
boligstøtte i genhusningsperioden?

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 5
hverdage fra du melder din midlertidige
adresseændring, til den er registeret i Post
Nords system.

Hvis du modtager boligstøtte, vil du
fortsat modtage din boligstøtte under din
midlertidige genhusningsperiode, da du
ikke skifter folkeregisteradresse.
Hvis du midlertidigt genhuses i en billigere bolig, og du derfor modtager en
lejeforskel i genhusningsperioden, har du
pligt til at give Udbetaling Danmark besked, så din boligstøtte kan blive reguleret
i genhusningsperioden.

Har du ikke mulighed for at melde din
midlertidige adresseændring online, kan
du fremsende de relevante oplysninger
og dokumentation til følgende adresse:
PostNord, Kundelinjen Privat
Oliefabriksvej 49
2770 Kastrup
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MIDLERTIDIG GENHUSNING
Har du husdyr?

Må jeg selv finde en midlertidig
genhusningsbolig?

Hvis du har tilladelse til at holde kat, vil du
kun blive tilbudt en midlertidig genhusningsbolig i en afdeling, hvor det er tilladt at holde
kat.

Hvordan er jeg forsikret i den midlertidige
genhusningsbolig?

Du bibeholder din forsikring i kontraktboligen,
da du ikke flytter folkeregisteradresse. Dog anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab
og fortæller dem, at du er midlertidig genhuset.

Får jeg adgang til min kontraktbolig
under renoveringen?

Du kan ikke få adgang til din kontraktbolig,
imens du er midlertidigt genhuset, da boligen i
denne periode vil være en byggeplads.

Hvis du selv finder en midlertidig genhusningsbolig, vil du blive frigjort fra huslejebetalingen i hele den midlertidige genhusningsperiode.
Du skal dog selv afholde udgiften til opbevaring af inventar, som ikke kan være i din selvvalgte genhusningsbolig i perioden.
Du har pligt til at give Udbetaling Danmark
besked, så din boligstøtte bliver reguleret i
genhusningsperioden. Du vil få udbetalt flyttegodtgørelse eller få flyttehjælp til kommunegrænsen.
Hvis du under genhusningsperioden alligevel
får brug for hjælp til at finde en anden midlertidig genhusningsbolig, skal genhusningsteamet
have minimum 1 måneds varsel.
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PERMANENT GENHUSNING
Hvis du ikke ønsker at vende tilbage til din
kontraktbolig efter renoveringen, kan du vælge
at blive permanent genhuset i en anden bolig.
Hvis du vælger permanent genhusning, kan du
ikke vende tilbage til din nuværende bolig efter
fraflytning.

længste sammenhængende bo-anciennitet i afdelingen AKB Bellahøj. Det er derfor vigtigt, at
du tænker i flere genhusningsønsker. Dette vil
øge dine chancer for at få tildelt den rette bolig.

Hvad er bo-anciennitet?
Bo-anciennitet er den sammenhængende tid
du har haft en lejekontrakt på en bolig i AKB
Bellahøj.
Hvis du som barn har boet i AKB Bellahøj,
tæller denne tid ikke med som bo-anciennitet

Hvor kan jeg blive permanent
genhuset henne?

Sammen med denne folder finder du et opslagsværk med alle AKB, Københavns boligafdelinger.
Vi vil bestræbe os på at finde en bolig i den
ønskede afdeling. Vær dog opmærksom på, at
der i flere af AKB, Københavns afdelinger er en
meget lav fraflytningsprocent.
Kan det ikke lade sig gøre at finde en ledig
bolig i den ønskede afdeling inden renoveringsperiodens start, har du mulighed for at vælge
midlertidig genhusning og dermed vende tilbage til din kontraktbolig efter endt renovering.

Hvor mange tilbud får jeg?

Du kan få op til 3 skriftlige tilbud om permanent genhusning. Hvis du vælger at takke nej
til dit første genhusningstilbud, så kan du få 1
tilbud mere.
Takker du nej til begge tilbud om permanent
genhusning, vil du modtage en opsigelse og
et tilbud om genhusning i en vilkårlig bolig i
kommunen. Du kan også vælge at blive midlertidig genhuset og komme tilbage til din kontraktbolig efter renoveringen.

Kan jeg få mit højeste ønske opfyldt?

Hvad sker der, hvis jeg har husdyr
og skal genhuses permanent?

Du er selv forpligtiget til at undersøge og vælge
permanent genhusningsbolig ud fra, om den
ønskede afdeling giver tilladelse til husdyrhold.
I pjecen med alle AKB, Københavns boligafdelinger kan du læse, hvilke afdelinger, der giver
tilladelse til husdyrhold.
Hvis du selv vælger at flytte til en bolig, hvor
det ikke er tilladt at holde husdyr, så vil det
kræve, at du skiller dig af med dit husdyr.

Hvad sker der med min lejekontrakt,
når jeg flytter permanent?

Hvis du takker ja til en permanent genhusningsbolig, vil du modtage en lejekontrakt på
den nye bolig. Lejekontrakten skal underskrives og returneres til KAB inden indflytning og
nøgleudlevering.

Vi gør alt hvad vi kan for at opfylde alle beboeres genhusningsønsker. Hvis to beboere ønsker
at blive genhuset i den samme boligafdeling,
vil tilbuddet tilfalde den beboer, der har den
SIDE
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PERMANENT GENHUSNING
HVAD SKER DER MED MIT INDSKUD, NÅR JEG FLYTTER PERMANENT?
Genhusning til en afdeling i AKB København:

Genhusning til anden bolig i AKB Bellahøj:

Du skal betale det fulde indskud før indflytning
Du skal betale det fulde indskud før indflytning

Hvis det er muligt kan KAB overføre det nuværende indskud til den nye bolig

Hvis det er muligt kan KAB overføre det
nuværende indskud til den nye bolig
Hvis du flytter til en anden boligtype i AKB
Bellahøj, kan der være en indskudsdifference

Hvis du flytter til en anden afdeling i AKB København, kan der være en indskudsdifference

Indskudsdifferencen skal du selv betale før
indflytning

Indskudsdifferencen skal du selv betale før
indflytning

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke
har penge til indskud?

Måske har du allerede et indskudslån hos kommunen, eller måske har en advokat gjort udlæg
i dit indskud og så kan det ikke overføres. Her
er det muligt at kontakte kommunen og ansøge
om et nyt indskudslån.

Danmark. Din boligstøtte ophører, når du opsiger og fraflytter din nuværende kontraktbolig.
Hvis du ønsker at modtage boligstøtte i din nye
bolig, skal du søge om det på ny, når du bliver
permanent genhuset.

Hvad er boligstøtte?
•B
 oligstøtte er en økonomisk støtte, der kan
gives til borgere, der bor i lejebolig.

Hvad er indskudslån?
• Indskudslån bevilges af kommunen.
• Indskudslån er en personlig låneaftale
imellem dig og kommunen.
• D u skal søge om indskudslån, inden du
flytter ind i din nye bolig.
• Kontakt borgerservice eller find
ansøgningsskemaet på www.borger.dk.

•D
 u skal selv ansøge om boligstøtte, fordi det
er en personlig aftale imellem dig og Udbetaling Danmark.
• D u kan tidligst modtage boligstøtte en måned efter ansøgningstidspunktet. Derfor er
det vigtigt at søge om boligstøtte hurtigt, så
du kan få støtte fra indflytningstidspunktet.

Kan jeg få boligstøtte til min
nye permanente bolig?

•K
 ontakt borgerservice eller find
ansøgningsskemaet på www.borger.dk

Hvis du allerede modtager boligstøtte skal du
huske at melde din flytning til Udbetaling
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PERMANENT GENHUSNING
Bliver min nye bolig istandsat?

Genhusningsboligerne i de forskellige afdelinger er enten med A-ordning eller B-ordning.
Ved A-ordning vil boligen være normalistandsat efter gældende regler ved indflytningen.
Ved B-ordninger er der tilknyttet en vedligeholdelseskonto til boligen, som du kan bruge til
istandsættelse af din nye bolig.

I forbindelse med vedligeholdelses ordning-B
er vedligeholdelseskontoen en opsparing til
vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelseskontoen er således knyttet til det enkelte lejemål, og er derfor ikke en opsparing, som du får
udbetalt ved fraflytning.

Genhusning til en anden afdeling
i AKB København

Genhusning til anden bolig i AKB Bellahøj

Hvis du flytter til en afdeling med A-ordning:
Boligen er istandsat ved indflytning efter
gældende regler.
Alle boliger i AKB Bellahøj har B-ordning.

Hvis du flytter til en afdeling med B-ordning:

Det betyder, at der er en vedligeholdelseskonto til boligen, som kan bruges til at dække
dine udgifter til istandsættelse.

Du skal selv istandsætte boligen ved indflytning.

Du skal ansøge om at benytte vedligeholdelseskontoen på ejendomskontoret.

Du kan benytte boligens vedligeholdelseskonto
til at dække dine udgifter med.
Du skal ansøge om at benytte vedligeholdelseskontoen på ejendomskontoret i din nye afdeling.

Må jeg selv finde
en permanent genhusningsbolig?

Hvis du selv finder en permanent genhusningsbolig, er du stadig omfattet af genhusningsbetingelserne. Du vil derfor stadig få flytte-

godtgørelse eller hjælp til din flytning indenfor kommunegrænsen. Du vil blive frigjort for
huslejeforpligtigelsen, når du fraflytter, hvilket
er til den 1. eller 15. i måneden.
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FLYTNING VED BÅDE MIDLERTIDIGT OG PERMANENT GENHUSNING
manent bolig, vil fraflytningssynet foregå på
normalt gældende vilkår for boliger med vedligeholdelses ordning-B.

Hvor lang tid har jeg til at flytte i?

Uanset om du vælger permanent eller midlertidig genhusning, har du adgang til begge
boliger i 7 dage, men du betaler kun husleje i
den ene bolig. Hvis du eksempelvis overtager
din genhusningsbolig 1. december 2020, har du
adgang til både din nuværende bolig og din
genhusningsbolig i perioden 1. december til 7.
december 2020.

Skal der afholdes
fraflytningssyn, når jeg flytter?

Skal der afholdes indflytningssyn, når jeg
flytter ind i en midlertidig genhusningsbolig?

Når du er midlertidigt fraflyttet din nuværende
bolig, bliver du indkaldt til et fraflytningssyn.
Det er ejendomskontoret, der indkalder dig. Din
bolig skal være tømt og støvsuget/fejet ved fraflytningssynet. Der tages hensyn til, at boligen
skal renoveres, og at du flytter tilbage efter endt
renovering. På fraflytningssynet foretages der
en registrering af boligen, så vi sikrer enighed
om boligens stand, inden den overdrages til
håndværkere.
Flytter du permanent til en anden bolig i AKB,
København, eller finder du selv en anden per-

Når du flytter ind i din midlertidige genhusningsbolig vil du blive indkaldt til et indflytningssyn. Det er det lokale ejendomskontor,
der indkalder dig. Her gennemgås lejemålet
sammen med dig, og du har efterfølgende 14
dage til at udfylde og returnere en liste med fejl
og mangler i din bolig til det lokale ejendomskontor. De boliger, der genbruges til midlertidig genhusning, vil ikke være istandsat – kun
rengjorte.

Hvad er fejl og mangel gennemgang?

Når du har afleveret din liste med fejl og mangler på ejendomskontoret, vil du blive indkaldt
til en fejl- og mangel gennemgang af ejendomskontoret. Her vurderer ejendomskontoret,
hvilke udbedringer der eventuelt skal laves.
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Bliver min vaskemaskine/
opvaskemaskine/tørretumbler
installeret i min genhusningsbolig?

Hvad med mine tæpper og gardiner?

Har du installeret en vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, og er installationen
godkendt efter gældende regler af AKB Bellahøjs ejendomskontor, da vil installeringen i den
midlertidige eller permanente genhusningsbolig blive betalt af byggesagen. Det samme gør
sig gældende ved tilbageflytning til din kontraktbolig efter endt renovering.
Har du en vaskemaskine eller opvaskemaskine,
som ikke er godkendt af ejendomskontoret, skal
du selv betale for installering i den midlertidige/permanente bolig, samt geninstallering i
kontraktboligen ved tilbageflytning. Installationen skal efterfølgende godkendes af ejendomskontoret efter gældende regler. Hvis installationen ikke er godkendt, og der opstår en skade
(f.eks. vandskade), så er det dig som beboer, der
skal hæfte for udbedring af skaden.

Løst indbo såsom løse gulvtæpper, persienner,
gardiner, særligt tilpassede skabe mv. godtgøres
ikke ved flytning.
Faste tæpper, indkøbt efter den 3. oktober 2019
inden du blev informeret om den kommende
renovering erstattes, hvis de bliver ødelagt ved
flytning således:
• 1-3 år: nyværdi
• 4 -9 år: dækkes med en afskrivning
på 10 % pr. år.
• 10 år eller ældre: ingen erstatning.
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Hvordan foregår flytningen?

Flyt med flyttefirma

Flyt selv - med økonomisk godtgørelse:

• Levering af flyttekasser
• Flytning
• Afhentning af flyttekasser
• Tre handyman timer

Du kan vælge mellem at flytte med et flyttefirma via KAB eller selv at stå for flytningen og få
udbetalt en økonomisk flyttegodtgørelse.
Du skal selv sørge for at planlægge og udføre din flytning. Når du er flyttet ind i din nye
bolig og har afholdt fraflytningssyn, vil du få
udbetalt en flyttegodtgørelse. Flyttegodtgørelsesblanket udleveres og udfyldes sammen med
ejendomskontoret, når der afholdes fraflytningssyn. Godtgørelsen skal dække alle dine
udgifter ved flytningen, herunder flytning af
telefon, internetforbindelse m.m. Flyttegodtgørelsen udbetales efter din flytning, når der er
afhold fraflytningssyn og afleveret nøgler.

Der udbetales flyttegodtgørelse
ved hver flytning:
1 og 2-rums
3-rums
4-rums
5 rums

6.000 kr.
8.000 kr.
10.000 kr.
12.000 kr.

Du kan vælge at flytte med et flyttefirma, som
KAB samarbejder med.

I flytningen er inkluderet:

Du skal selv sørge for ned og udpakning af
inventar.
Flytningen bestilles af genhusningsteamet og
betales af byggesagen.
Flyttefirmaet vil kontakte dig for en aftale om
besigtigelse af din bolig. På besigtigelsen vil du
sammen med flyttefirmaet planlægge flytningen i detaljer.
Du skal selv flytte telefon, internet m.m. Ved
fremsendelse af kvittering refunderes udgiften,
når du flytter med flyttefirma.
Du får ikke udbetalt flyttegodtgørelse, hvis du
tildeles flytning med flyttefirma.
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Flyttefirma - ved særlige behov

Ved særlige behov kan genhusningskonsulenten beslutte, at du skal flyttes af et flyttefirma på
særlige vilkår. Flytningen bestilles af genhusningsteamet og betales af byggesagen. Du får
ikke udbetalt flyttegodtgørelse, hvis du tildeles
flytning med flyttefirma.

I flytningen er inkluderet:

• Levering af flyttekasser
• Nedpakning af inventar
• Flytning
• Udpakning af inventar
• Ved behov, op til syv handyman timer

Du får hjælp til nedpakning og udpakning af
flyttefirmaet.
Flyttefirmaet vil kontakte dig for en aftale om
besigtigelse af din bolig. På besigtigelsen vil du
sammen med flyttefirmaet planlægge flytningen i detaljer.
Du skal selv flytte telefon, internet m.m.
Ved fremsendelse af kvittering refunderes udgiften, når du flytter med flyttefirma.
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GENHUSNINGSFORLØB – HVAD NU?
Hvordan opdaterer jeg mine
kontaktoplysninger på MIT KAB?

Senest fredag den 11. oktober 2019 bedes du
opdatere dine kontaktoplysninger på MITKAB.
Herefter kan genhusningsteamet sende informationer og breve til dig via e-mail.
Hvis du ikke ønsker at modtage information
om genhusning via e-mail, kan du blot opdatere dit navn, adresse og telefonnummer på
MITKAB. Du vil herefter modtage information
fra genhusningsteamet med almindelig post. Vi
gør opmærksom på, at der kan gå op til 5 hverdage, før du modtager et brev, når det sendes
med almindelig post.

HVORDAN LOGGER JEG PÅ MIT KAB?
LOG PÅ WWW.MITKAB.DK
Har du tidligere brugt Mit KAB,
kan du logge på med dit nem-id.
Har du ikke tidligere brugt Mit KAB, skal du
først have tilsendt en midlertidig kode, som
du skal bruge første gang, du logger dig
på. Se under MIDLERTIDIGT LOGIN.
Når du er logget ind:
KLIK PÅ MIN SIDE
- Personlige oplysninger
KLIK PÅ REDIGER
Her kan du tilføje eller ændre dine
kontaktoplysninger

Ved problemer kontakt KAB´s kontaktteam
på telefon: 33 63 10 00

Hvordan udfylder jeg et spørgeskema?

Senest den 24. oktober 2019 skal du have udfyldt dit spørgeskema om genhusning. Spørgeskemaet skal vi i genhusningsteamet bruge til
planlægning af din genhusning.
Hvis du har opdateret din e-mailadresse på
MIT KAB, vil du modtage en e-mail fra genhusningsteamet med et link til selve spørgeskemaet. Du får automatisk tilsendt en kvittering med
en genpart af det udfyldte spørgeskema til din
e-mail.
Hvis du ikke har oplyst os din e-mailadresse på
MIT KAB, vil du modtage et spørgeskema i din
postkasse. Du kan aflevere det udfyldte spørgeskema på ejendomskontoret, som sender det ind
til genhusnings- teamet.
Genhusningsteamet udsender spørgeskemaer
til alle beboere i AKB Bellahøj omkring uge 42.

Hvordan booker jeg en personlig samtale?

Senest den 1. november 2019 skal du have booket en personlig samtale med en genhusningskonsulent.
I spørgeskemaet kan du krydse af, hvis du ønsker en personlig samtale med en genhusningskonsulent. Hvis du takker ja til en samtale, vil
du modtage en vejledning og et link pr. e-mail,
der giver adgang til at booke en samtale.
Hvis du ikke har oplyst os din e-mailadresse på
MIT KAB, vil du modtage en vejledning til at
booke en samtale med almindelig post.

Hvornår og hvor afholdes
der personlige samtaler?

De personlige genhusningssamtaler afholdes i
uge 45 og 46. Samtalerne vil vare ca. 30 minutter og tager udgangspunkt i dit udfyldte spørgeskema.
Samtalerne bliver afholdt i prøveboligen
beliggende: Ved Bellahøj Nord 7, 1.1.

KAB • Vester Voldgade 17 • 1552 København V
Tlf. 33 63 10 00 • www.kab-bolig.dk

