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KÆRE BEBOERE 
 

Et meget velbesøgt beboermøde i Albertslund Musikteater den 17. juni markerede 
afslutningen på den indledende planlægningsfase af renoveringen af Albertslund Vest. 

Mødet var primært en præsentation af det store arbejde, som 126 aktive beboere i 
temagrupperne har udført i april og maj. Resultat af arbejdet er blevet afleveret som 
indstillinger til Byggeudvalget, som nu i samarbejde med rådgiverne skal undersøge, hvor 
mange af beboernes ideer og ønsker, der kan gennemføres indenfor budgettet. 

Projektleder fra Bo-Vest, Jørgen Bach, orienterede på mødet om økonomisk status, 
herunder at der inden sommerferien afholdes møde med Landsbyggefonden om de 
økonomiske og tekniske udfordringer, som vi står overfor med det nu opnåede kendskab 
til renoveringens nødvendige omfang. 

Genhusning var også et tema på mødet, og det er så godt som sikkert, at beboerne under 
renoveringen bliver genhuset dels i et kommende byggeri på Robinievej, dels i 
omkringliggende afdelinger. Alle beboere vil fem måneder forud for genhusning modtage 
helt præcise informationer omkring genhusningens forløb, og der vil ca. fire måneder før 
genhusning blive afholdt et rådgivnings- og dialogmøde, hvor alt vil blive gennemgået og 
drøftet. 

I forhold til tidsforløbet er det fortsat planen, at renoveringen starter i oktober 2015, og som 
noget nyt ligger det nu fast, at der startes i Kastanjens Kvarter og afsluttes i Margerittens 
Kvarter. 

Selvom sommerferien nærmer sig, så har rådgiverne travlt med at regne og tegne, og som 
nogle sikkert har bemærket, bliver der også foretaget jordundersøgelser rundt om i 
bebyggelsen. Dette arbejde afsluttes dog midt i juli, så det vil forhåbentlig ikke forstyrre 
sommeridyllen for meget. 

Vi bevæger os nu ind i projekteringsperioden, hvor rådgiverne skal arbejde sig igennem 
alle detaljer både teknisk og økonomisk, men der vil naturligvis blive sendt nyhedsbreve 
ud til beboerne, når der er nye ting at fortælle. Husk også at kigge ind på 
http://albertslundvest.dk/ , hvor bl.a. plancherne fra beboermødet kan ses eller genses. 
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