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Kære beboere i AAB-afdeling 40, Bellahøj
Juli 2019 status, er følgende:
Cafémøde og Interview
De første cafémøde med beboerne på Bellahøjvej 8A og 8B
har nu været afholdt, og vi vil igen takke for det flotte
fremmøde og den store interesse med mange gode
spørgsmål.

Vores beboerkoordinator Mette Chang, er nu ved at
planlægge samtaler med alle de resterende lejemål, som vi
starte op efter sommerferien. Næste cafèmøde, er datosat
til d. 28/8, mere info følger. Dette er for Bellahøjvej 6 A + B
Beboerkoordinatorer
Beboerkoordinator Mette Chang, er rykket til afd. 40. Det
er Mette, der som jeres kontaktperson i forbindelse med
renoveringen vil tage sig af problemer eller spørgsmål, der
måtte opstå omkring renoveringen.
Hun er uddannet byggetekniker og skolelærer og har
varetaget rollen som beboerkoordinator ved renoveringen i
afd. 50 og sidenhen i afd. 25.
I kan træffe hende i åbningstiderne, som I kan se i boksen
nedenfor. Mette opfordrer til, at I kigger forbi hendes
kontor og siger hej, og glæder sig til at møde jer.
Kontortiderne vil, når vi nærmer os renoveringsopstart,
blive udvidet.
Mette har mange funktioner i forbindelse med
renoveringen. Hun interviewer alle beboere, og hjælper
med spørgsmål og problemer i forbindelse med
renoveringen.

TRÆFFETIDER OG KOTAKTOPLYSNINGER
BEBOERKOORDINATOR METTE CHANG

Mette kommer løbende til at deltage i byggemøder og
møder med bestyrelsen, så hun har fingeren på pulsen med
projektets udvikling.
Der pågår stadig en omfattende dialog med Slots- og
Kulturstyrelsen, og landsbyggefonden for at øge
isoleringstykkelsen på facaden.
Projektnyt
Ting tager tid, renovering tager meget lang tid. Renovering
af bevaringsværdige bygninger tager ekstremt lang tid.
Hvad har det med Bellahøjhusene at gøre?
Bellahøjhusene er noget særligt. De repræsenterer noget
særligt for sin tid. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen
besluttet, at Bellahøjhusene er bevaringsværdige og
påtænker en senere fredning. Det gør, at forarbejdet og
selve renoveringen tager noget længere tid, og som det
eneste sted i Danmark er Slots- og Kulturstyrelsen med i en
helhedsplan. Og hvorfor nu det? Det er for at sikre, at vi
passer godt på husene og renoverer på sådan en måde at
arkitektur og bygningernes oprindelige udtryk ikke går tabt.
En renovering har mange sider. Det handler ikke kun om at
renovere og modernisere ind- og udvendigt med nye
badeværelser, vinduer og bedre isolerede facader, så vi får
bedre boliger nu og mange år frem. Nej, det handler om det
hele. En helhedsplan.
En renovering af en sådan størrelse og med Slots- og
Kulturstyrelsens indblanding kræver, at der udarbejdes en
fælles helhedsplan/overordnet byggeprogram for hele
Bellahøj. Fællesrådgiveren, som er Henning Larsen
Architects, står for det overordnede og sikre at samspillet
for alle boligblokkene samt det omkringliggende miljø.
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Mandag og fredag kl. 09.00 – 12.00
Onsdag kl. 13.00 – 15.00

Ferie;

Hver boligafdeling har hver deres helhedsplan med egne
arkitekter og ingeniører.
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