BEBOERINFORMATION
10. DECEMBER 2021

Orientering fra informationsmøderne den 7. og
8. december 2021 og status efter KAB’s møde
med rådgiverne den 9. december 2021
SAB Bellahøj I-II
Kære beboere
Tak til alle jer, der mødte op eller var med online
til informationsmøderne på Vandrerhjemmet den
7. og 8. december 2021.
På grund af corona gennemførte vi 10 informationsmøder – et for hvert hus. Hvert møde varede
under en time. Spørgsmål og svar fra møderne
bliver omdelt til jer hurtigst muligt.
John B. Sørensen, formand for Samvirkende Boligselskaber, indledte mødet med at byde velkommen og introducere panelet af eksperter.
På møderne gav Finn Larsen, områdechef i KAB,
en status om den igangværende undersøgelse af
husenes konstruktioner - og Louise Lind, chefkonsulent i KAB, gennemgik en beredskabsplan.

Status om undersøgelsen
Status for undersøgelsen af konstruktionerne er,
at:
•
•
•

•

Undersøgelsen nu omfatter alle 10 huse i SABBellahøj
Husene kan være usikre i forbindelse med
ekstrem vindbelastning
Undersøgelsen udvides med vindtunnelforsøg,
som giver endelig vished for, hvilke vindhastigheder husene kan tåle
Undersøgelsen forventes afsluttet midt i januar 2022.

Beredskabsplan
Beredskabsplanen er nødvendig, fordi undersøgelsen viser, at husene kan være usikre i forbindelse
med ekstrem vindbelastning. Det handler om at
være forberedt.
Vigtige hovedpunkter fra infomøderne er:
•
•
•
•

•
Medarbejdere gør klar til informationsmøderne på
Danhostel – Vandrerhjemmet.

I tilfælde af orkan skal alle beboere forlade
husene – se dog afsnit på næste side
I får besked i god tid (48 timer før) via sms og
opslag i opgangene
Myndighederne anviser et sted, hvor man kan
være i de timer, uvejret varer
Man må også gerne være hos venner eller familie, men beredskabet på stedet skal så have
besked
I får besked på sms, når I kan vende tilbage
til boligerne.

Alle beboere får mere information om beredskabsplanen inden jul.
Læs mere om undersøgelsen og beredskabsplanen på www.sab-bellahøj.dk eller www.bellahoj.com, hvor du kan se en videooptagelse fra informationsmødet.
Afrapportering fra møde 9. december 2021
KAB holdt møde med rådgiverne den 9. december
2021.
Informationerne fra eksperterne giver ikke anledning til ændring af beredskabsplanen.
Rådgiverne har dog tilføjet, at vindretningen har
stor betydning.
Hvis vinden kommer fra nord eller syd, kan der
være en risiko ved storm. Storm fra nord eller syd
opstår sjældent og statistisk set kun ca. hvert 10
år.

Vi varsler med sms
– så hvad er dit mobilnummer?
Vi har brug for, at alle beboere oplyser deres mobiltelefonnummer til ejendomskontoret, så vi kan
varsle jer via sms, hvis det bliver nødvendigt.

Send dit mobilnummer på mail
til
Ek-bellahøj@kab-bolig.dk

Hjælp hinanden
Spørg gerne din nabo, om de har hørt om beredskabsplanen. På den måde kan vi nå flere og sikre
at så mange som muligt afleverer mobilnummer
til sms-varslingssystemet.
De, som ikke afleverer mobilnummer, bliver varslet personligt. Ingen lades i stikken.

Hvis vinden kommer fra vest eller øst, kan der
være risiko ved stærk storm. Stærk storm fra
vest eller øst opstår statistisk set kun ca. hvert 3
år.

Flere spørgsmål?
Har du spørgsmål, så kontakt KAB på telefon
33 63 12 11.

I skal ikke selv holde øje med vejret. Det klarer
rådgiverne.

Telefonerne er åbne mandag–fredag
kl. 09.00-14.30.

Den nye information ændrer heller ikke ved beredskabsplanen, men betyder dog, at I kan blive
varslet ved lavere vindhastigheder end orkan,
hvis de særlige vindforhold opstår.

Med venlig hilsen

Endelig sætter vi på baggrund af drøftelserne på
informationsmøderne, revnemålere op i alle husene.

Organisationsbestyrelsen i
Samvirkende Boligselskaber

