Kære naboer.
Vi vil fra bestyrelsen i AKB Bellahøj gerne takke alle naboer for jeres engagement og deltagelse i alle diskussioner om
renovering af AKB´s lejligheder på Bellahøj. Der har været diskussioner, som har løbet over mange år på mange beboermøder, i opgange og på veje, og der har været et imponerende engagement i renoveringen.
Tak for det.
Vi vil også takke alle naboer for det gode resultat af afstemningen om at renovere via Helhedsplanen, som jo giver os
en vældig stor økonomisk håndsrækning til en så omfattende renovering. Der var et meget stort flertal for at stemme
JA, så vi står nu på sikker grund for at sætte arbejdet i gang.
Tak for jeres deltagelse i afstemningen.

OG HVAD SKER DER SÅ NU?
Fra august 2021 til og med 2025, vil Bellahøj komme til at ligne en byggeplads, først i Nord og så i Syd.
I Nord sender vi til august i år nr. 16 til genhusning. Dernæst nr. 7 i januar 2022 og til august 2022 sender vi nr. 14
afsted. Nord forventes færdigrenoveret i november 2023. Og så skal vi jo lige have rettet op på beplantningen rundt
omkring husene og så håber vi på at få fred i Nord.
I Syd får vi fred og ro indtil renoveringen starter i februar 2023, hvor nr. 11 skal genhuses i et år. Dernæst er det nr. 18 i
september 2023 og som rosinen i pølseenden skal nr. 20-22 renoveres i perioden februar 2024 august 2025. Så skal der
rettes op på beplantning og så skulle vi gerne være færdige med AKB Bellahøj.
Vi vil som beboere opleve rod, udflytning, indflytning, sige farvel til gamle naboer og goddag til nye. Det kan blive en
svær tid. Planen er at der kun må arbejdes indenfor almindelig arbejdstid, så vi får vores aftener og weekender i fred
og ro.
Vi i bestyrelsen håber at vi kan støtte hinanden og holde godt fast i vores beboermøder og andre aktiviteter i f.eks.
Sammen om Bellahøj. Og vi vil holde fast i at det hele ender godt: vi får nye, moderne og helt tidssvarende boliger,
hvor vi bl.a. kan glæde os over at vi kan holde varmen hele vinteren igennem og gå i bad i moderne faciliteter og lave
mad i gode køkkener med udluftning af madlugt og fugt.
AKB Bellahøjs flotte, arkitektonisk helt særlige, smukke højhuse får nyt liv. Det bliver en lang periode med renovering,
men det hele ender godt. Ligesom i H.C. Andersens "Den grimme Ælling", hvor svaneungen skal gå så grueligt meget
igennem, før den kan svømme flot, hvid og stolt rundt i søen og blive beundret af alle andre.
På bestyrelsens vegne, Leo Kragh, bestyrelsesformand AKB Bellahøj

