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Genhusning af Kellersvej 10 – fra februar 2018
De nye genhusningsboliger er ved at blive stillet
klar på plænen på Kellersvej. Indflytning sker fra
midt i februar 2018.
Kellersvej 10 er den første
bygning, som skal rives ned
for at gøre plads til de nye
boliger på Kellersvej.
Beboere og medarbejdere
fra Kellersvej 10 skal derfor
genhuses indtil 2021 i genhusningsboliger på plænen
på Kellersvej.
Genhusningsbolig
Ligesom i dag får hver beboer sin egen bolig, men i
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genhusningsboligen er der
eget bad og toilet.
Samtidig er der også fælles
køkken og stue til deling
mellem grupper af 12 beboere.
I alt kommer der fire grupper
med hvert sit køkken og fælles opholdsområde.
Gravemaskiner
Lige nu er plænen indhegnet, og der kører gravemaskiner rundt for at gøre klar
til opstilling af pavillonerne.
Vi regner med, at genhusningsboligerne er klar sidst i
januar, men flytningen fra
Kellersvej 10 sker først midt i
februar 2018.
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Hjælp til flytning
Der kommer et flyttefirma og
hjælper med flytningen. Jer,
der skal flytte, får nærmere
besked om alle de praktiske
ting fra daglig leder i den
kommende tid.

Billeder af byggeriet
I nærmeste fremtid vil der
blive opsat et kamera på
skorstenen på Kellersvej.
Kameraet vil 4 gange i timen
tage billede af byggeområdet,
så vi bagefter, ved at sætte
billederne sammen, kan lave
en lille kortfilm om, da det
nye Kellersvej blev bygget.

Hvis du oplever fejl
Den kommende tid vil byde
på en masse forandringer.
Det kan ikke undgås, når
man er i gang med et så
stort projekt. Det kan heller
ikke helt undgås, at der sker
fejl undervejs. Det er vigtigt,
at vi får hurtigt besked, så vi
kan få gjort noget ved det.
Hvis du har spørgsmål eller
oplever ting, som ikke er i orden, så kontakt leder af handicapområdet:
Kristian Wedel Andersen
Mail krwean@gladsaxe.dk
Telefon 39 57 37 80.

Det sker lige nu i byggeprojekt Boliv
Dec-jan
Jan

Medio feb

Opstilling af genhusningsboliger.
Flytning af BAS administration fra Kellersvej 8A
Opstilling af støjværn på sydsiden af Kellersvej 6
Nedrivning af Kellersvej 2 og etablering af ny indkørsel til
byggepladsen der, hvor Kellersvej 2 er i dag.
Opstart af renovering af Kellersvej 8A
Kellersvej 10 flytter til genhusningsboliger på plænen
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