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Genhusning
forberedes
Når byggeprojektet på
Kellersvej for alvor går i
gang, er der behov for at
nogle af beboerne genhuses for en periode.
Indflytningen sker i august 2017.
Netop nu er kommunen
ved at indhente forslag
til, hvordan de nye genhusningsboliger
skal
udformes.
Der er mange ting, som skal
forberedes inden byggeprojektet går i gang. En af de vigtigste ting er genhusningsboliger til de beboer– det vil sige
midlertidige boliger, som stilles op på den store plæne på
Kellersvej.
Genhusning er nødvendigt,
fordi de nye boliger skal bygges på en del af de områder,
hvor Kellersvej 10 og Kellersvej 9 ligger i dag. I første
etape af byggeriet skal Kellersvej 10 rives ned og det er
derfor beboerne herfra, som
har brug for en genhusningsbolig.
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Cirklen viser hvor de midlertidige boliger stilles op

Vi ved endnu ikke præcis,
hvordan boligerne kommer til
at se ud, men vi ved at de bliver handicapvenlige.
Genhusningsboligerne
vil
have deletoilet mellem to boliger – ligesom vi kender det i
dag.
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Derudover vil der også ligesom i dag være fælles køkken og opholdsrum.
Når udbuddet for genhusningsboliger er færdigt, kan vi
fortælle meget mere om,
hvordan boligerne kommer til
at se ud.

Kellersvej 8-10 inviterer til et
informationsmøde i november. Her vil der komme nærmere information om genhusningen.
Opstillingen af pavilloner begynder i foråret 2017 og selve
indflytningen sker omkring
august 2017.

Fakta om genhusning







Du vil fortsat modtage den samme støtte fra medarbejderne som i dag
Din husleje vil være den samme i genhusningsboligen,
som den husleje, du betaler i dag.
Du får dine egne møbler med i genhusningsboligen.
Du vil fortsat dele badeværelse med en nabo,
indtil du flytter over i en af de nye boliger.
Der kommer nærmere information om genhusningen på
informationsmøde i november 2016. Du vil også – fra
november - kunne læse mere om genhusningen på
gladsaxe.dk/boliv

Aktuelle aktiviteter i projektet sommeren/efteråret 2016
 Påbegyndelse af hovedprojekt-fasen med udarbejdelse af
byggetegninger og tekniske beskrivelser.
 Udbud af opgave med opførelse af midlertidige boliger

2/2

