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NYT OM HELHEDSPLANEN 
 
Kære beboer i afdeling 40 

 

2022 lakker nu mod enden, og i 

afdeling 40 kan vi kigge tilbage på 

et år, hvor renoveringen af 

Bellahøj for alvor kom i gang 

fysisk. 

 

Tilbageflytning for beboerne 
på Bellahøjvej 8 er ændret 
Som beskrevet i sidste 

nyhedsbrev har renovering af 

facaderne på Bellahøjvej 8 budt på 

udfordringer. 

 

Betonrenoveringen har vist at 

være sværere og mere 

kompliceret end først antaget. Det 

giver naturligvis længere 

renoveringstid, og tidsplanen og 

tilbageflytning for beboerne på 

Bellahøjvej 8 er derfor ændret.  

 

Det indvendige arbejde på 

Bellahøjvej 8 skrider dog fremad 

som planlagt.  

 

De berørte beboere er informeret 

om udsættelsen af tilbage-

flytningen. 

 

Alle parter har arbejdet på højtryk 

for at finde en mere 

tidsbesparende måde at renovere 

facaderne på de resterne seks 

blokke. Derfor forventer vi 

fremadrettet, at tidsplanen for de 

øvrige blokke holder.  

 

Ændringerne i tidsplanen for 

Bellahøjvej 8 får ingen betydning 

for udflytning af beboerne på 

Bellahøjvej 6. 

 

Arbejde mellem  
jul og nytår 
Håndværkerne vil arbejde alle 

hverdage mellem jul og nytår.  

 

Netsikring af de resterne 
blokke 
De resterende fem blokke skal 

”pakkes” ind i et net, ligesom 

Bellahøjvej 6 og 8. Vi forventer, 

at det vil ske inden udgangen af 

maj måned 2023. Du vil blive 

informeret via varslinger.  

 

Yderligere information 
Savner du information om 

renoveringen, eller har du 

spørgsmål, er du altid velkommen 

til at kontakte:  

 

Beboerkoordinator 

Mette Chang 

Telefon: 21 13 69 79 

Mail: mch@aab.dk 

 

Træffetid på kontoret 

Frederikssundsvej 121E 

Mandag kl. 12.30 – 15.00 

Tirsdag: kl. 09.00-12.00 og 

Torsdag kl. 09.00 – 12.00 

 

Mette Chang har juleferie fra 

torsdag den 22. december til og 

med fredag den 30. december 

2022. Der vil således ikke være 

kontoråbent i denne periode. 

 

Afslutningsvis vil Mangor & Nagel, 

Team Nordstern, 

afdelingsbestyrelsen og 

Boligforeningen AAB ønske alle 

beboere en glædelig jul og godt 

nytår. 

 

Vi takker for jeres positive 

indstilling til renoveringen og de 

problemer, der har været i det 

forgangne år. 
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HUSK: Du kan følge med i 
byggesagen på afdelingens 
hjemmeside på aab.dk, hvor 
vi har samlet alt materiale fra 
sagen: aab.dk/afdeling40. 

https://aab.dk/helhedsplaner/helhedsplan-for-afdeling-40/

