Marts 2021

AB 3701 • Solhusene
Information til beboerne om helhedsplanen:
Seneste nyt om genhusning
Du skal ikke genhuses, hvis du ikke allerede har fået brev om det
Som det tidligere er meldt ud, skal der miljøsaneres på badeværelserne i 81 boliger i
Solhusene, hvor beboerne skal genhuses.
De berørte beboere i de røde blokke, som er de første i renoveringsrækkefølgen, er
allerede orienteret. De har modtaget et spørgeskema om, hvorvidt de kan genhuse
sig selv eller ønsker hjælp, for eksempel i form af et hotel i de 3-5 dage det tager at
gennemføre miljøsaneringen i deres boliger. Berørte beboere i de gule blokke vil
modtage spørgeskemaet inden for få uger.
Det betyder, at hvis du IKKE modtager dette spørgeskema inden for de næste uger,
så skal du IKKE genhuses i de 3-5 dage. Miljøsaneringen og genhusningen gennemføres i forbindelse med nedbrydning af overflader i badeværelset i de boliger, hvor der
er konstateret miljøskadelige stoffer i de eksisterende overflader. I disse boliger er
genhusning nødvendigt, da det ikke er muligt at afskærme arbejdsområdet korrekt
samtidigt med at beboerne kan have fri adgang til og fra boligen.
Kort status på helhedsplanen
Seneste nyt er, at BO-VEST nu har modtaget i alt fem tilbud fra
entreprenører, og at arbejdet med at finde vinderen, der skal stå for helhedsplanen i
Solhusene går i gang med det samme. BO-VEST forventer at kunne udpege vinderen
i midten af marts.
Det ser umiddelbart ud til, at helhedsplanen kan gennemføres inden for Skema Abudgettet. Det åbner mulighed for at Skema B ikke kræver en beboerafstemning.
Skema B skal dog formelt godkendes i Landsbyggefonden og Albertslund Kommune.
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Information om det videre forløb
Byggeudvalget i Solhusene og BO-VEST aftaler sammen, hvordan vi bedst kan informere jer beboere om helhedsplanen og Skema B. På grund af det nuværende forsamlingsforbud må vi finde et alternativ til et traditionelt beboermøde.
Måske kommer der en ny renoveringsrækkefølge
Når en entreprenør er udpeget, kan der ske en ændring af renoverings-rækkefølgen,
hvis vedkommende vurderer det mest hensigtsmæssigt i forhold til byggelogistik og
økonomi.
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