BEBOERINFORMATION
18. AUGUST 2022

e

Status om overvågning af vind og nyt om
brandforhold i SAB I
Invitation til Informationsmøder 6. og 8. september 2022

Kære beboere i SAB I
Som vi informerede om den 23. juni 2022, overvåger vi vejr og vind over Bellahøj.
Forholdene er stadig de samme.
Vi får meldinger fra eksperter i vindforhold, der
overvåger fire forskellige vejrtjenester samt 2 lokale vindmålere på Bellahøj.
Overvågningen fortsætter, selvom det normalt
blæser mindre i sensommerperioden.
Alle får besked i god tid på sms og via opslag i
opgangene, hvis det bliver nødvendigt at sætte
beredskabet i værk og evakuere nogle af
husene.
Brandforhold i SAB I
Som vi tidligere har informeret om, er SAB I ikke
så robust over for en større brand i en bolig.
Det gælder kun husene i SAB I, da husene i SAB I
og II er konstrueret forskelligt. Se bagsiden.

Det automatiske brandalarmeringsanlæg er driftsklar inden længe. I mellemtiden sætter vi røgalarmer op i elevatorforrum og trapper.
Informationsmøder
Vi vil gerne forklare nærmere og inviterer derfor
til to informationsmøder.
Et informationsmøde om brandforhold
tirsdag den 6. september 2022 kl. 19.15
på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8.
Her vil vi informere om:
• Opsætning af serieforbundne røgalarmer
• Opsætning af automatisk brandalarmeringsanlæg
• Hjælp til rydning af kælderrum
• Skærpet brandeftersyn i elevatorforrum, opgange og kældre
• Generel orientering om muligheden for fremrykket frivillig genhusning
For dem af jer, der ønsker at tage imod tilbuddet
om fremrykket frivillig genhusning, holder vi et
yderligere informationsmøde

Som vi informerede om den 23. juni 2022, skal
vi:
• Skærpe eftersyn i elevatorrum, opgange og
kældre, hvor der ikke må opbevares ting, der
kan brænde eller spærre adgang for brandfolkene
• Sammen med jer få ryddet op i kælderrum
• Opsætte automatisk brandalarmeringsanlæg

Her går vi mere i detaljer om vilkårene for fremrykket frivillig genhusning.

Drøfte med jer, om der er bevægelseshæmmede
og småbørnsfamilier, der ønsker en fremrykket,
frivillig genhusning, dvs. flytte tidligere end planlagt.

Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen i
Samvirkende Boligselskaber

Et informationsmøde om genhusning
torsdag den 8. september 2022 kl. 19.15
på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8.

SAB I består af fire punkthuse med i alt 226 boliger, ud af afdelingens i alt 487 boliger. SAB I er
de huse der er farvet sorte.

Læs mere om beredskabet på
www.sab-bellahøj.dk
Beboere i Bellahøj I-II, som har spørgsmål,
kan ringe til KAB på telefon 33 63 10 00.

