Opsamlende notat fra blokmøderne i marts 2022 i Bellahøj I og II.
Der deltog i alt omkring 100 beboere i blokmøderne, der blev afholdt i beboerlokalet over tre
aftener, den 14. 16. og 21. marts. I invitationen havde bestyrelsen sat fokus på
•
•
•
•
•
•

renovering og helhedsplan
vedligehold af husene og facader
afdelingens økonomi, budget og regnskab
trafik og parkering i afdelingen
aktiviteter i Sammen om Bellahøj og byhaver
om at vise hensyn til sine naboer med støjende adfærd.

Hver især emner som der kan tales længe om og der er mange synspunkter på. Emner som har
betydning for vores hverdag og trivsel i afdelingen. Emner som også ligger i forlængelse af
afdelingsmødet i oktober og afdelingsbestyrelsens arbejde med at undersøge mulighederne for at
gennemføre en alternativ, mindre indgribende og mere beboervenlig renovering. Noget som
afdelingsbestyrelsen arbejder videre med og gør status på på afdelingsmødet den 27. april på
Bellahøj Vandrerhjem.
Som ved tidligere blokmøder var der god stemning, kaffe, frugt og kage - og ikke mindst stor
talelyst. Det førte udover de emner som afdelingsbestyrelsen indledte med også til mange gode
indlæg og kommentarer om bl.a. de nye indhegninger til affaldscontainere. Mange beboere er
glade for at containerne kommer væk fra indgangen, så tilkørselsforhold til indgang igen er lettere.
Der var også krasse kommentarer om indhegningernes udseende. Lige fra: Er det virkelig, det vi
har stemt om? – til – Kan de ikke gøres kønnere? Fx med bedre inddækning og beplantning. Husk
det er ikke så kønt at have udsigt til dem.
Den kommunale indsats vedr. parkeringsproblemer og trafiksikkerhed på Bellahøjvej fik også
mange kommentarer. Stor enighed om, at det må kunne gøres bedre – og mere trygt at færdes på
Bellahøjvej. Afdelingsbestyrelsen rykker for status fra Københavns Kommune.
Trafikforhindringerne med pullerter, bomme og blomsterkasser ved indkørslen til VBS 26, der
samlet fik betegnelsen Check Point Charlie skulle løse problemerne med kørsel ad stien, men var
faktisk også kommet til at fratage beboerne i VBS 26 de muligheder, som alle andre beboere har,
nemlig, at man kan køre til indgangsdøren. Det skal ændres. Pullerterne er overflødige.
Der er mange biler og få parkeringspladser i byen. Derfor er der også kamp om parkeringspladserne på Bellahøj.
I Fælles Have arbejdes der med en samlet ansøgning for Bellahøj med indførelse af regler for
parkering og beboerlicenser (en gratisordning for beboerne med en App, hvor der også vil kunne
bookes gæstebilletter), som kan vedtages på generalforsamlingen i Fælles Have i slutningen af maj
og derefter indsendes til Københavns Kommune.

Der blev som ved tidligere blokmøder også talt om reglerne for handicap-Parkering.
Husorden og velkomst til nye beboere samt vaskeriet og regler for anvendelse af vaskeriet er altid
varme emner og godt samtalestof med fokus på, hvordan vi som beboere kan tage hensyn til
hinanden.
Mange beboere glæder sig over buskads og beplantning og opfordrer til, at der tages særligt
hensyn til beplantning tæt ved indgange og udgange.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen.

