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Dagsorden til informationsmøderne
23. og 30. november 2021

im

Kære beboere i SAB Bellahøj I og II

pr

Vedlagt det materiale der bliver gennemgået på de 2 møder. Så I har mulighed for at forberede jer.
Det er en god ide at tage materialet med til mødet.
Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af panelet

tt
il

2. Hvor langt er vi i arbejdet med planlægning af helhedsrenoveringen
b. Hvor lang er vi
c. Tidsplan og rækkefølge
e. Forstærkninger

ud

3. Økonomi

sk

d. Hvilke arbejder er med

ud

a. Baggrund

a. Økonomi og husleje

er

4. Genhusning

ne

Efter hvert punkt er der mulighed for spørgsmål og debat.
Mødet den 23. november 2021 har fokus på Bellahøj I.

ød
er

Mødet den 30. november 2021 har fokus på Bellahøj II.
Men der er selvfølgelig rigtig meget der er ens, så kan I ikke den aften hvor jeres afsnit er i fokus,
kommer I blot den anden aften.

M

Der bliver lavet et spørgsmål/svar fra de 2 møder, som bliver omdelt i løbet af december 2021.
Dørene åbner kl. 18.00. Der serveres kaffe/the og vand.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Følgegruppe

HELHEDSPLAN
SAB BELLAHØJ 1 OG 2
HVOR LANGT ER VI I PROCESSEN?
ORIENTERINGSMØDE 23. OG 30. NOVEMBER 2021

SIDE 1

PUNKTER I INDLÆGGET
•

Baggrund og historik

•

Hvor langt er vi i processen ?

•

Hvad er tidsplan og udførelsesrækkefølge ?

•

Hvilke arbejder projekteres til udbud ?

•

Statik / forstærkninger

•

Økonomi, huslejestigning

•

Genhusning

•

Spørgsmål
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BAGGRUND OG HISTORIK
2011 - 2012 Tilstandsundersøgelse, helhedsplan og skema A
2014 Helhedsplan på pause pga. facader og fredningsindstilling
2016 'Det Illustrerede Byggeprogram' færdigt
2017 Helhedsplanarbejde genoptaget, projektering starter
2018 Genhusning indgår i helhedsplanen
2018 - 2019 Proces med Slots- og Kulturstyrelsen samt Landsbyggefonden
2020 - 2021 Supplerende forundersøgelser og prøveboliger / facade mock-up
2021 Bygningsstabilitet og forstærkning, samt flere arbejder fra langtidsplanen
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Dato: 2016.12.01

ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

Projektering og
udbud af
renoveringsarbejder for
SAB Bellahøj 1 og 2

BELL AHØJ
genfortælles

Udkast oktober 2015

Det Illustrerede Byggeprogram

Oprindelig helhedsplan

SAB I, blok 3-4
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SAB I, blok 3-4
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Tilstandsundersøgelse 2011



























 
 ϐÞ
ϐϐÞ
Þ

ϐÞ







Ǥ



Ǥ
Ǥ



Ǥ
Ǥ


Ǥ


͵ǦͶǦǡʹʹǤ


ORIENTERINGSMØDE 23. OG 30. NOVEMBER 2021

SIDE 4

Ͷ͵




  
Ǥ
Ǥ
Ǥ






Ǥ

Ǥ

§ϐ

§ϐ


 §
§ϐ
§ϐ
§ϐ



Þ Ƭ Ǧ§ʹͲͳǤͳͲǤͳʹ

Arbejder iht. skema A
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Beboerinddragelsesproces
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HVOR LANGT ER VI I PROCESSEN ?
Projekteringen af renoveringsarbejderne pågår.
Det betyder, at rådgiverne er i gang med at udarbejde tegninger, beskrivelser m.m., som skal danne
grundlag for udbuddet af renoveringsarbejderne.
Efter udbuddet kender vi prisen for at gennemføre arbejderne.
I de seneste finansieringsskitser er indarbejdet den budgetterede pris.
Det er disse foreløbige tal vi præsenterer for jer i dag senere i indlægget.
De endelige tal kan vi først præsentere for jer når udbuddet er gennemført, og I skal stemme om
helhedsplanens gennemførelse.
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SAB 1 OG SAB 2
De med sort farve markerede bygninger er SAB 1, de med
grå farve markerede bygninger er SAB 2.
SAB2-6
nr. 24/26
Matr. 1387

VED BELLAHØJ SYD

SAB1-3
nr. 19/21
Matr. 1350

SAB2-4
nr. 28
Matr. 1386

SAB2-1
nr. 40
Matr. 1386

SAB2-2
nr. 30
Matr. 1386

SAB1-4
nr. 15/17
Matr. 1350

SAB2-5
nr. 23
Matr. 1368

SAB2-3
nr. 25
Matr. 1368

BE
L
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AK FACADE SAB 1

SAB1-2
nr. 13
Matr. 1350

SAB1-1
nr. 34
Matr. 1350

FACADE SAB 2
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SAB 1 OG SAB 2

SAB 1-2, VED BELLAHØJ SYD 13, 3D ILLUSTRATION
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SAB 2-1, BELLAHØJVEJ 40, 3D ILLUSTRATION
SIDE 7

HVAD ER TIDSPLAN OG UDFØRELSESRÆKKEFØLGE ?
Den viste rækkefølge er med
forbehold for ændringer, særligt ift. stabilitetsundersøgelserne.

stemme om helhedsplanens
gennemførelse. Når byggearbejderne er i fuld gang, forventer vi at der bliver arbejdet på
fire blokke samtidigt.

Fastlæggelse af rækkefølgen
tager højde for en kontinuerlig
udvikling i antallet af genhusningsboliger, set over den samlede tidsplan.
Den endelige udførelsesrækkefølge ligger først fast når I skal
stemme om helhedsplanens
gennemførelse i 2023.

Udførelsen forventes startet
med SAB 2 (blå pile).
SAB 1 (grønne pile) forventes
startet op forskudt.
SAB2-6
nr. 24/26
Matr. 1387

VED BELLAHØJ SYD

SAB1-3
nr. 19/21
Matr. 1350

SAB2-4
nr. 28
Matr. 1386

SAB2-1
nr. 40
Matr. 1386

SAB2-2
nr. 30
Matr. 1386

SAB1-4
nr. 15/17
Matr. 1350

SAB2-5
nr. 23
Matr. 1368

SAB2-3
nr. 25
Matr. 1368

Byggearbejderne forventes opstartet i 2024. Hvor længe det
varer, både for de enkelte blokke og samlet set, kan vi først
præsentere for jer, når I skal
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SAB1-2
nr. 13
Matr. 1350

SAB1-1
nr. 34
Matr. 1350

A

OVERSIGT OVER HVILKE ARBEJDER DER PROJEKTERES TIL UDBUD
•
•
•
•

Ny tagbelægning på penthouse- og karnaptagene
Ny isoleret klimaskærm på hovedfacader og penthouse
Ny isoleret og tæt opbygning på svalegangene
Ny trapperumsfacade på SAB 2 (bevares på SAB 1)

•
•

Nye køkkener i alle boliger, og nye badeværelser med bruseniche i alle boliger
Nye entré- og flugtvejsdøre mellem boliger og elevatorforrum / luftsluser

•
•

Ny koldtvandsforsyning i terræn
Renovering af kloakinstallationerne og forberedelse til kloakseparering

•
•
•

Nyt ventilationssystem med varmegenvinding i alle boliger
Nye brugsvands- og afløbsinstallationer med individuelle forbrugsmålere
Nyt varmeanlæg og energibesparelser på varmen

•
•

Nye EL-installationer i alle boliger og evt. supplerende stikkontakter
Nyt porttelefonanlæg med adgangskontrol og evt. videofunktion

•

Forstærkningsarbejder ift. bygningsstabilitet
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TAGE
1.

Tagbelægning på penthouse- og karnaptage skiftes

Rød tekst betyder, at arbejdet er tilkommet ift.
det oprindelige skema A grundlag.

FACADER
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Grøn tekst betyder, at arbejdet finansieres helt

Penthousefacader udskiftes og efterisoleres
eller delvist via henlæggelser.
Hovedfacader udskiftes.
På SAB 1 sker det ved at de eksisterende facadefliser nedskæres, og erstattes af en isolerende
opbygning med en ventileret facadeflisebeklædning. Den eksisterende betonbagvæg bevares.
Det nye facadeplan ligger ca. 9 cm længere ude end det eksisterende. Facadeudtrykket
bevares.
På SAB 2 sker det ved at de eksisterende helvægs-facadeelementer fjernes, og erstattes af
præfabrikerede helvægs-trækassetteelementer, der påføres en ventileret regnskærm af
helvægs-fiberbetonelementer. Det nye facadeplan ligger ca. 9 cm længere ude end det
eksisterende og ca. 9 - 14 cm længere inde end det eksisterende. Facadeudtrykket
bevares.
Vinduer og altan- / terrassedøre udskiftes, inkl. kælder- og penthouseetage
Facadedøre i terræn renoveres / udskiftes
Trapperumsfacader udskiftes på SAB 2
Indvendig isolering ved altankarnapper udskiftes til en bedre isolering
Altankarnapper overfladebehandles indvendigt og udvendigt
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SVALEGANGE PÅ PENTHOUSEETAGE
1.

Opbygningen udskiftes med en ny isolerende og tæt opbygning inkl. ny belægning

KØKKENER
1.

Der arbejdes med nye køkkener i alle boliger, inkl. nyt komfur. Der udføres forsyning (EL,
vand og afløb) til opvaskemaskine.

BADEVÆRELSER
1.
2.
3.

Badeværelser udskiftes komplet, herunder gulve, vægbeklædninger og sanitet
Der etableres ny bruseniche i stedet for det eksisterende badekar
Der etableres plads for vaskesøjle. Hvor der ikke er plads på badeværelset, udføres i stedet
forsyning (EL, vand og afløb) til vaskemaskine i køkken (ud over forsyning til opvaskemaskine).

FORSTÆRKNINGER
1.
2.
3.

Fundamentsforstærkninger
Stålforstærkninger
Nye betonvægge
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INSTALLATIONER
1.
2.
3.
4.

Kloakinstallationer renoveres og forberedes til kloakseparering
Koldtvandsrør i terræn udskiftes
Afløbssystem for tagvand og spildevand udskiftes komplet.
Brugsvandsinstallationer udskiftes, inkl. nye forbrugsmålere.
Installationen vil i de fleste tilfælde fortsat være udført synlig.
5. Balanceret mekanisk ventilation etableres med decentrale anlæg i boligerne,
inkl. emhætter, inkl. luftindtag i facader, inkl. luftafkast over tag via fælles
afkastkanaler. I den forbindelse tilføres alle opholdsrum luft, og i badeværelse og køkken suges luften ud.
6. Varmeanlæg udskiftes (radiatorer, stigstrenge, delvist varmecentraler) i SAB 1 og SAB 2
7. El-installationer i boliger udskiftes, inkl. gruppetavler. Der udføres evt. flere stikkontakter.
8. El-stig- og stikledninger udskiftes, inkl. hovedtavler
9. Der etableres lyn- og transientbeskyttelse
10. Der etableres nyt porttelefonanlæg med adgangskontrol og evt. videofunktion
11. Der etableres CTS-installation

ØVRIGE
1.
2.

Boligentré- og flugtvejsdøre mellem boliger og elevatorforrum / luftsluser udskiftes
Genhusning
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ANGÅENDE BOLIGERNE GENERELT
Hvordan og hvornår kan jeg som beboer se hvad der konkret sker i min bolig, mit badeværelse og mit køkken?
I projekteringen arbejder vi med 36 forskellige boligtyper.
Inden I skal stemme om helhedsplanens gennemførelse, får I allesammen omdelt:
•
•
•

En tegning der viser ens egen bolig før renoveringen og efter renoveringen, inkl. evt.
forstærkninger.
En tegning der viser ens eget bad efter renoveringen.
En tegning der viser ens eget køkken efter renoveringen.

Hvor det er muligt bevares de oprindelige fast indbyggede skabe.
Delvist erstattes skabene af installationsskakte, delvist udskiftes de til nye indbyggede
skabe.
Dette vil fremgå af den tegning der viser ens egen bolig før renoveringen og efter renoveringen.
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ANGÅENDE OVERFLADER I BOLIGERNE GENERELT
Sker der retablering af alle overflader i boligerne, dvs. males lejlighederne komplet efter
endt renovering og før indflytning?
Som udgangspunkt males de overflader der bliver ændret / ombygget. Afklaring af det
nøjagtige omfang af malerarbejder pågår dog endnu, og ligger først fast når I skal stemme om helhedsplanens gennemførelse i 2023.
Hvad sker der med gulvene?
Der arbejdes med en løsning med fuld udskiftning af alle trægulve i SAB 2.
Det undersøges p.t. om en fuld udskiftning af alle trægulve i SAB 1 også kan indeholdes i
helhedsplanen.
Dette ligger først fast når I skal stemme om helhedsplanens gennemførelse i 2023.
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ANGÅENDE SKIMMELSVAMP
Der er skimmelsvamp i mange af boligerne i dag.
Der vil ikke være de samme vækstbetingelser for skimmelsvamp, når helhedsplanen er
gennemført.
Derfor forventes der ikke at være udfordringer med skimmelsvamp, hvis helhedsplanen
gennemføres.
De steder hvor vi konstaterer skimmelsvamp – enten ved forregistreringen i august/september 2021 eller i forbindelse med udførslen – bliver skimmelskadede områder afrenset
efter gældende forskrifter.
Vi kommer derfor ikke til at indkapsle skimmelskadede vægge, hvis helhedsrenoveringen
gennemføres.
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ANGÅENDE FACADER GENERELT
Hvorfor er det nødvendigt at renovere facaderne?
Tilstandsundersøgelsen fra 2011 anfører, at:
'I Bellahøj II ses en del betonskader og meget af armeringen ligger i områder med stor risiko
for korrosion hvis ikke facaderne beskyttes.'
'Varmeforbrugsmæssigt er byggeriet opført dengang, hvor energien var billig og krav til isolering blev stillet af komforthensyn. Man kunne klare fugtproblemerne med opvarmning og luftskifte.
Med nutidens krav om begrænsning af energiforbruget skal boligerne være tætte, hvilket
medfører væsentlig risiko for fugt og skimmel på vægoverfladerne.
lsoleringsværdien af betonfacaderne svarer til 30-40 mm mineraluld, hvor kravet til nybyggeri
svarer til ca. 250 mm mineraluld.'
'Både af hensyn til beskyttelse af beton samt for at minimere risikoen for skimmelsvampeangreb i boligerne bør der udføres en udvendig isolering af bygningerne.'

Der er i dag store udgifter for afdelingen til betonreparationer og afrensning af skimmelsvamp.
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ANGÅENDE FACADER GENERELT

ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

BELL AHØJ

Efter udarbejdelse af konsekvensanalyser af en
mindre udvidelse af facadeplanet, er der efter
dialog med Slots- og Kulturstyrelsen givet tilladelse til at udvide facaden med ca. 9 cm på
både SAB 1 og SAB 2.

genfortælles

Udkast oktober 2015

eksisterende facadeplan
M 1:50

Facadeeksempel,
udvidet facadeplan
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ANGÅENDE FACADER SAB 1
På SAB 1 nedrives de udvendige fabriksstøbte elementer
(facadefliser).

1320

De eksisterende betonbagvægge bevares.
I stedet for de nedrevne facadefliser udføres en ny isoleret
og ventileret facadeopbygning.
Facadeplanet udvides ca. 9
cm.

10 100 160 30
350

300

Det udvendige facadeudtryk
genskabes.

1315

Eksisterende med nedrivning
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20
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20 200
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ANGÅENDE FACADER SAB 1
Facade på prøvebolig Ved Bellahøj Syd 21.
Bemærk at facade mockupen kun er påmonteret den
eksisterende facade.

Nedrivning af lignende
facadeopbygning på AKB
Bellahøj med nulpunktsav
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ANGÅENDE FACADER SAB 2
På SAB 2 udskiftes de eksisterende helvægs-facadeelementer.
Der udføres i stedet præfabrikerede, rumstore helvægs-trækassetteelementer, der påføres en ventileret
regnskærm af rumstore helvægs-fiberbetonelementer.
Facadeplanet udvides ca. 9
cm udadtil og ca. 9 - 14 cm
indadtil.
Det udvendige facadeudtryk
genskabes.
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ANGÅENDE FACADER SAB 2
Eksempel for hjørneløsning
(vandret detalje).

Gavlfacade

Løsningen er ikke færdig, og
vil blive viderebearbejdet i forbindelse med projekteringen.

Langfacade
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ANGÅENDE FACADER SAB 2
Facade på prøvebolig Ved Bellahøj Syd 23.
Bemærk at facade mockupen kun er påmonteret den
eksisterende facade.
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ANGÅENDE ALTANER SAB 1 OG 2
Ydervæg mellem altan og stue udskiftes til en ny isoleret kontruktion. Den nye konstruktion forventes ikke at fylde væsentligt mere end den eksisterende.
Der udføres større altandøre med større glasandel.
Dermed opnås mere dagslys i stuen.
EKSISTERENDE FORHOLD
Eksempel
på eksisterende forhold
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FREMTIDIGE FORHOLD
Eksempel
på fremtidige forhold

SIDE 23

ANGÅENDE KARNAPVINDUER I SAB 1
Det store vindue i altankarnappen SAB 1 (rød markering) overskrider leverandørernes
maksimale mål for vinduer med åbningsfunktion. Det betyder, at der ikke kan opnås
garanti for vinduet, hvad angår tæthed, funktion og levetid, hvis det udføres med åbningsfunktion. Det udføres derfor med fast glas, dvs. uden åbningsfunktion.
Det lille vindue (gul markering) kan dog fortsat åbnes.
Altankarnapper SAB 1
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ANGÅENDE KARNAPVINDUET I SAB 2
Vinduet i altankarnappen SAB 2 (rød markering) overskrider leverandørernes maksimale mål for vinduer med åbningsfunktion. Det betyder, at der ikke kan opnås garanti for vinduet, hvad angår tæthed, funktion og levetid, hvis det udføres med åbningsfunktion. Det udføres derfor med fast glas, dvs. uden åbningsfunktion.
Der arbejdes på en løsning ift. udvendig rengøring af vinduet.
Altankarnapper SAB 2
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ANGÅENDE BADEVÆRELSER I SAB 1 OG SAB 2
Udklip fra ’Beboernes generelle ønsker til renovering af badeværelser’, jf. præsentation af beboernes indstilling den 2017.10.12
Med
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SIDE 26

ANGÅENDE KØKKENER I SAB 1 OG SAB 2
Udklip fra ’Beboernes generelle ønsker til renovering af køkkener’, jf. præsentation af
beboernes indstilling den 2017.10.12
Med
Nyt elementkøkken
Ny vandhane
Skuffeskabe
Overskabe
Plads til opvaskemaskine
Belysning under overskabe
Fjerne eksisterende ϐliser på væg
Lukning over overskabe
Flere / nye elstik
Emhætte (indeholdt i vent.projekt)

Sandsynligvis med
Stor køkkenvask
Udnyttelse af hjørner / hjørneskabe (hvor
muligt)
Dybere bordplade foran vindue
Ekstra høje overskabe (hvor muligt)
Måske med
Bedre placering af radiator (økonomi)
Mere bordpladeplads
Integrerede/ indbyggede hvidevarer
Blænding af unødvendige døre til soverum
(hvor planløsning kræver det)
Plads til mikroovn

SAB I, blok 3-4
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Sandsynligvis ikke med
Låger i lukning over overskabe
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Forslag til tilkøb
Ny gulvbelægning (OBS Stedvis manglende
parket under nogle eksist. køkkenskabe)
Vandhane med bruser
Ekstra elstik
Flere skuffeskabe (hvor muligt)
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SIDE 27

= Med i projektet
= Måske med i projektet
= Ikke med i projektet

ANGÅENDE NYE KØKKENER I ALLE BOLIGER
Nedrivning af eksisterende installationer og udluftningskanaler, samt udførelse af de nye installationer inkl. ventilation, betyder at store dele af køkkenerne skal demonteres. Ikke alle dele kan genmonteres. Ved forrammekøkkener, er demontage ikke muligt uden indgreb af destruktiv karakter.
Stor variation i de eksisterende køkkener umuliggør genskabelse af låger, greb m.m.
Et køkken, der delvist er blevet demonteret og bagefter er blevet genmonteret og / eller har fået tilført nye elementer, vil – på trods af en høj håndværksmæssig indsats – betyde samlinger, overgange, overflader og løsninger m.v., der fra jeres side set ikke altid vil være tilfredsstillende.
Der er truffet beslutning om, at der arbejdes videre med en komplet udskiftning af alle køkkener.
Det betyder bl.a. at køkkenindretningen kan optimeres for at installationerne skal fylde så lidt som
muligt i boligerne.
Der bliver et beboervalg mellem fire designserier. Hvordan de fire serier ser ud, præsenterer vi for
jer når I skal stemme om helhedsplanens gennemførelse.
Materialer, overflader, typer og farver bliver valgt med udgangspunkt i henblik på holdbarhed, rationel og økonomisk håndterbar drift og med henblik på at sikre at de appellerer til de fleste nuværende og fremtidige beboere.
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ANGÅENDE NYE KØKKENER I ALLE BOLIGER
Nye køkkener betyder:
•

Lavere udgifter til vedligehold og reparationer, på elementer og hvidevarer, den første årrække
gerne 0 kr.

•

Højere brugsværdi for størsteparten af beboerne

•

Yderligere fremtidssikring af afdelingen

Særlige forhold:
•

Har man som beboer via råderet selv bekostet nyt køkken eller bad, udbetales restværdien på
fraflytnings- / genhusningstidspunktet jf. råderetsaftalen

•

Har man selv bekostet et ikke ansøgt eller godkendt køkken/bad, ydes ingen godtgørelse.
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BILLEDEKSEMPLER AF EKSISTERENDE KØKKENER
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BILLEDEKSEMPEL AF NYT KØKKEN I PRØVEBOLIG SAB 2
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ANGÅENDE FORSTÆRKNINGER I BOLIGER I SAB 1
Det forventes at følgende forstærkninger er nødvendige i boligerne, for at kunne garantere bygningsstabiliteten for de
fremtidige forhold i SAB 1:
Der monteres fladjernsbeslag på etagedækket. Placeringen er ikke fastlagt endnu.
Dette gælder for følgende blokke:
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ANGÅENDE FORSTÆRKNINGER I BOLIGER I SAB 2
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Det forventes at følgende betonforstærkninger er nødvendige i boligerne, for at
kunne garantere bygningsstabiliteten for
de fremtidige forhold i SAB 2:
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Der støbes en 15 cm betonvæg på de
normaletager, hvor der i dag er en slaggepladevæg (markeret med rødt i skitsen).
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180

8.1

ANGÅENDE FORSTÆRKNINGER I BOLIGER I SAB 2
Der støbes en 15 cm betonvæg på de
normaletager, hvor der i dag er en slag6
12.6
gepladevæg (markeret med rødt
i skitsen).
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B
A

FREMTIDIGE FORHOLD
ej
højv

SAB2-4

A
SAB2-5

ANGÅENDE STATIK / FORSTÆRKNINGER GENERELT
Som vi tidligere har fortalt, har rådgiverne fundet fejl i de gamle beregninger på fem af
SAB’s huse (se tegning).
Derfor satte vi eksperter i bygningskonstruktioner til at gennemgå beregningerne og vurdere bygningernes stabilitet.
På informationsmødet den 29. september 2021 regnede vi med svar fra eksperterne midt
i november.
Det tager dog længere tid at regne på stabiliteten, end rådgiverne først forventede.
Derfor kan vi først fortælle jer noget i starten af december.
Derfor har vi inviteret til informationsmøde tirsdag den
7. december 2021, hvor vi kan fortælle om resultatet.
Vi bruger tiden indtil da til at arbejde på forskellige planer
for, hvad der skal ske - alt efter hvad vi får af endeligt svar.
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SPØRGSMÅL
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ØKONOMI, HUSLEJESTIGNING
3025001,SABBellahøj,Helhedsplan
Dato:2021.11.04

(Lejestigningerudenendeliglicitationsresultat)

Godkendt
Helhedsplan
skemaAi2012
Anskaffelsessumnovember2021
Lejestigningsvarendetilkr.pr.m2
Gennemsnitslejei%
Gennemsnitslejeikr.pr.m2

Nuværende
leje(2020Ͳ
2021)

Helhedsplaneninkl.nyeKøkkener,
Nygennemsnitsleje
Bad,Genhusningsamtarbejderiht.
ikr.pr.m2
(Henlæggelser/Langtidsplanen)

435.818.658

1.232.845.678

163,00

219,75

21,64

28,76%

753,00

764,00

764,00

Lejeberegningkr.pr.md.(51,3m2)

3.158,00

3.354,00

4.318,61

Lejeberegningkr.pr.md.(76,0m2)

4.562,00

4.845,00

6.238,42

Lejeberegningkr.pr.md.(97,6m2)

5.834,00

6.198,00

7.980,54

AftrapningafstøttenfraLandsbyggefonden,erpå9kr./m2/årligtͲvarogsåendelafgodkendelsei2012
GodkendtskemaA2012,gennemsnitligemånedligelejestigningikr.
51,3m2kr.761,Ͳ
76m2kr.1.128,Ͳ
97,6m2kr.1448,Ͳ
Gennemsnitligemånedligelejestigningikr.vedHelhedsplanenmednyekøkkenermv.2021Ͳ2022udenlicitationsresultat
51,3m2kr.940,Ͳ
76m2kr.1.391,Ͳ
97,6m2kr.1.787,Ͳ
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983,75

SPØRGSMÅL
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SAB BELLAHØJ

Genhusning

HVEM SKAL GENHUSES
Alle beboere i SAB Bellahøj skal genhuses.
Alle beboere kan vælge mellem midlertidig og permanent genhusning.

MIDLERTIDIG GENHUSNING, HVOR?
TILDELING AF BOLIG?
De midlertidige genhusningsboliger vil være i
SAB-Bellahøj eller i en anden boligafdeling i
SAB placeret i København.
På baggrund af informationer fra jer beboere
tildeler genhusningsteamet de midlertidige
genhusningsboliger efter nødvendige behov
som fx gangbesvær o. lign.

MIDLERTIDIG GENHUSNING – HVOR LÆNGE?

Genhusningsperioden for beboere i SAB I og II forventes at være 12
måneder.

MIDLERTIDIG GENHUSNING – HUSLEJE / INDSKUD
Du betaler fortsat husleje for nuværende bolig, men forbruget betales i
genhusningsboligen.
Er genhusningsboligen billigere i husleje, gives der huslejerefusion.
Du bevarer indskuddet i den nuværende bolig, og skal derfor heller ikke
betale indskud i genhusningsboligen i perioden.

GENHUSER SIG SELV MIDLERTIDIGT

Hvis du selv finder en midlertidig genhusningsbolig (fx sommerhus), har du
ret til:
•

Frigørelse for huslejeforpligtigelsen i genhusningsperioden

PERMANENT GENHUSNING – HVOR?
Det er boligselskabet SAB som har genhusningsforpligtigelsen overfor alle
beboere i afdelingen.
Det vil være muligt at blive permanent genhuset i alle SABs boligafdelinger
beliggende i København.
Du kan få op til 3 tilbud om permanent genhusning.
Hvis 2 beboere ønsker den samme bolig, tildeles boligen efter boanciennitet.

FLYTNING – NÅR DU FLYTTER SELV
Du får godtgørelse til dækning af flytteudgifter

Godtgørelse pr. flytning:
1 eller 2-rum
3-rum
4-rum
5-rum

6.000 kr.
8.000 kr.
10.000 kr.
12.000 kr.

Ved midlertidig genhusning udbetales godtgørelse både ved udflytning og
tilbageflytning

FLYTNING MED FLYTTEFIRMA
Flytning med flyttefirma omfatter:
- Levering af flyttekasser
- Flytning
- Afhentning af flyttekasser
- 3 handyman-timer
Flyttefirmaet bestilles af
genhusningsteamet

FLYTNING MED FLYTTEFIRMA – SÆRLIGE VILKÅR
I samråd med genhusningskonsulenten kan det besluttes, at din flytning
skal ske på særlige vilkår med flyttefirmaet. Flytningen omfatter:
-

Levering af flyttekasser
Nedpakning
Flytning
Udpakning og sætte på plads
Afhentning af flyttekasser
7 handyman-timer

Flyttefirma bestilles af genhusningsteamet

FRAFLYTNING VED GENHUSNING

Du har adgang til begge boliger i 1 uge (1 flytteuge), men betaler kun
husleje i din kontraktbolig.
Fraflytningssyn afholdes.
Indflytningssyn afholdes.

GENHUSNINGSPROCESSEN
Hvis I stemmer ja til helhedsplanen:
•

Genhusningsinformationsmøder med
uddybende information

•

Fremsendelse af informationsmateriale og
spørgeskemaer

•

Individuelle genhusningssamtaler efter
behov

•

Løbende kontakt til genhusningsteamet
under hele perioden

TAK FOR I AFTEN
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