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Kære beboere  
 
Så er der igen nyt om helhedsplanen. 
 
Renoveringen af Bellahøj har været sendt i 
udbud, og der er nu udvalgt fire erfarne og 
danske entreprenørvirksomheder, som får 
lov at give et tilbud på opgaven.  

De fire udvalgte entreprenører skal nu give 
deres første tilbud, og herefter har vi 
mulighed for at forhandle med dem, inden de 
skal afgive deres endelige tilbud. 

Entreprenørerne vil blive vurderet både på 
deres pris, men også på deres tilbudte 
organisering og procesovervejelser. 

Vinderen forventes fundet i løbet af juli 2021, 
hvorefter tidsplanen for renoveringen kan 
laves.  

Beboersamtaler   
På grund af COVID 19 er 
genhusningssamtalerne fortsat sat i bero. Så 
snart det igen er muligt at afholde dem, vil de 
blive genoptaget. 
 
Genhusningsboliger 
Som vi tidligere har informeret om, vil 
genhusningen ske i de boliger, som udlejes 
midlertidigt.  
 
Vi er nu den heldige situation, at vi har 
genhusningsboliger nok, så alle beboere, der 
ønsker midlertidig genhusning, vil blive 
genhuset i en anden bolig midlertidigt i 
afdelingen.  
Genhusningsboligerne er jævnt fordelt i alle 
blokke.   
 
Vi vil gøre vores bedste for, at du får den 
bedst mulige genhusning, og så vidt muligt i 
en bolig af omtrent samme størrelse, som 
den bolig, du bor i.  

 
 
 
Nyt fra køkkenudvalget 
Køkkenudvalget er nu næsten færdige med 
granskningen af alle køkkentyper. Processen 
har været besværliggjort af COVID 19 og 
forsamligsforbuddet. Trods besværlighederne 
er køkkenudvalget dog nået frem til gode 
løsninger.  
Arkitekt, projektleder og byggeudvalget har 
efterfølgende vendt udvalgets forslag til alle  
køkkentyperne med hensyn til, hvad der rent 
praktisk er muligt i forhold til økonomien. 
 
Udvalget skal nu have de sidste detaljer på 
plads i forhold til tilbagemeldingerne fra 
rådgiver og projektleder, hvorefter forslagene 
vil blive præsenteret for beboerne ved det 
førstkommende afdelingsmøde.  

Beboerkoordinatoren flytter til nye lokaler 
Beboerkoordinator Mette Chang flytter til 
ejendomskontoret på Frederikssundsvej 121 
den 1. juni. Mette vil derfor ikke været at 
træffe den 27., 28. og 31. maj. 
 
Beboerkoordinatoren har fået nye 
træffetider:  

TRÆFFETIDER OG 

KONTAKTOPLYSNINGER 
BEBOERKOORDINATOR METTE CHANG 

 
  Telefon: 21 13 69 79 
   
E-mail: mch@aab.dk 
   
Kontortid: Tirsdag kl. 9-12 
 Torsdag kl. 13-15 

 
Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen, Boligforeningen AAB´s 

byggeafdeling og Projektleder Jan Hansen
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