BEBOERINFORMATION

Beboerinformation – december 2019
AKB Bellahøj
Kære beboere

I nyhedsbrevet fra september måned fortalte vi blandt
andet om den gennemførte prøverenovering i boligen
i Bellahøj Nord 7, og de afholdte fremvisninger i juni
måned.
Vi beskrev desuden, hvorfor vi er nødt til at etablere
ventilation, selvom det er et indgreb i lejlighederne,
men også en forbedring i en bedre isoleret og mere tæt
bygning.
Kvalitetssikring
Som en del af kvalitetssikringen af renoveringsprojektet, har det af vores rådgivere udarbejdede projekt
været til gennemsyn hos eksterne rådgivere. Formålet
med dette gennemsyn har blandt andet været at trykprøve det udarbejdede projekt. Vi er meget glade for
at kunne orientere jer om, at det udførte gennemsyn
ikke har givet anledning til større anmærkninger, og
at det næste skridt i tidsplanen nu er indledt planmæssigt.
Udbud
Udbudsfasen for renoveringsarbejderne er nu indledt
ved at udbuddet er offentliggjort. Det betyder, at interesserede hovedentreprenører i den næste tid har mulighed for at ansøge om at blive udvalgt til at afgive
pris på renoveringsarbejderne. Blandt ansøgerne vil
der blive udvalgt fem hovedentreprenører, som i foråret 2020 regner og afgiver pris på renoveringsarbejderne.
Nyt fra genhusningsteamet
30. september, samt den 1. og 2. oktober afholdte genhusningsteamet informationsmøder i Grøndals Multicenter. Møderne foregik i god ro og orden, hvor
mange glade og spørgelystende beboere mødte talrigt
op.

Efterfølgende fik alle beboere tilsendt et spørgeskema
til angivelse af ønsker og behov til sin genhusning.
Her var det også muligt at angive, om man havde
behov for en personlig samtale.
De personlige samtaler blev afholdt i prøveboligen;
Ved Bellahøj Nord 7 1.1 i uge 46 og 47. Her var der
stor interesse for de ændringer, der var tilført i prøveboligen.
Genhusningsteamet takker for den positive modtagelse, som vi oplevede fra alle jer beboere.
Der er fortsat en mængde beboere, som enten endnu
ikke har udfyldt sit spørgeskema, eller ikke fik booket
tid til en samtale i ugerne 46 og 47.
Hvis du endnu ikke har udfyldt dit spørgeskema,
eller hvis du ikke fik booket tid til en ønsket genhusningssamtale i sidste runde, så er det vigtigt, at
du kontakter genhusningsteamet på tlf.: 33 63 13 43.
Her vil genhusningsteamet hjælpe dig med at få dit
spørgeskema udfyldt eller booke tid til en personlig
genhusningssamtale. Samtalen kan foregå telefonisk
eller personligt i prøveboligen beliggende; Ved Bellahøj Nord 7 1.1 i januar måned 2020.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
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