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Bellahøjvej 40 samt Ved Bellahøj Syd 25 og 30
Invitation til informationsmøde tirsdag 8. november 2022
kl.19.00 – kom og hør om genhusning

Kære beboere i Bellahøjvej 40 A+B samt Ved Bellahøj Syd 25 A+B og 30 A+B
Som vi orienterede om på informationsmødet den
31. oktober, har Samvirkende Boligselskaber truffet
beslutning om, at også beboerne i Bellahøjvej 40 A
+ B og Ved Bellahøj Syd 25 A+B og 30 A+B skal
genhuses tidligere end planlagt. Vi inviterer derfor til
et informationsmøde, hvor I vil få nærmere besked
om, hvordan genhusningen vil forløbe og mulighed
for at stille spørgsmål.
Baggrunden for beslutningen er de konstruktionsmæssige fejl i husene, som betyder, at husene ikke
tåler en vindbelastning på mere end cirka 14 meter
pr. sekund i middelvind.
Med beslutningen vælger Samvirkende Boligselskaber at følge Københavns Kommunes vejledende agterskrivelse, som vi omtalte i sidste nyhedsbrev.
Situationen er ikke forbundet med akut fare, men
det betyder to vigtige ting:
1. At I vil blive sagt op og genhuset
2. At I - indtil det er sket - vil blive evakueret ved
vind på 14-15 meter i sekundet.
Mød derfor op tirsdag den 8. november kl. 19.00 og
få svar på jeres spørgsmål.

Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen
i Samvirkende boligselskaber

Møde om genhusning kun for beboerne i
Bellahøjvej 40 A+B samt Ved Bellahøj Syd
25 A+B og 30 A+B
Hvad betyder det, at I bliver sagt op og skal
genhuses?
Hvornår sker det og hvordan?
Få svar på jeres spørgsmål
Tirsdag den 8. november kl. 19.00
på Vandrehjemmet/ Danhostel,
Herbergvejen 8

Hvordan foregår en evakuering?
•

•
•

•

•

I blæsevejr på 14-15 meter pr. sekund
vil det blive nødvendigt at varsle og evakuere beboerne
Beboerne vil modtage varsling via sms
og opslag i opgangene.
Beboerne i de berørte huse skal forlade
husene og følge instruktionen i varslingen.
Myndighederne anviser et sted, hvor beboerne kan være. Man må også gerne
være hos venner eller familie, men beredskabet på stedet skal så have besked.
Beboerne får besked på sms, når de kan
vende tilbage til boligerne.

Evakueringen sker i tæt samarbejde med
myndighederne.

