
INFORMATIONSMØDE for beboerne i Bellahøj I og II 
Mandag den 23. januar kl.19.00  

på Rødkilde Skole på Bellahøjvej. 
                                                                           
 

Med venlig hilsen	
Afdelingsbestyrelsen for Bellahøj I og II, SAB.	
 

Der er kommet et påbud fra Københavns Kommune. SAB har længe arbejdet 
for at få dette påbud. Det betyder, at alle beboerne i Bellahøj II (nr. 23, 24, 
25, 26, 28, 30 og 40) skal genhuses og de beboere, der henvender sig skal 
genhuses først.  
 
På informationsmødet mandag den 23. januar kl. 19.00 på Rødkilde Skole, 
kan du sammen med dine naboer høre mere om, hvad afdelingsbestyrelsen 
har gjort og vil gøre for beboerne. 
 
Afdelingsbestyrelsen mener, at påbuddet er blevet til på et mangelfuldt 
grundlag. Husene er IKKE blevet undersøgt ordentligt. Bygningsenheden i 
Københavns Kommune kunne IKKE give et påbud pga. de undersøgelser og 
beregninger, der er lavet. Nu henviser Københavns Kommune så til, at 
husene skal rømmes pga. blæst og mulighed for evakuering med tre 
måneders interval. 
 
Der har været evakueringsplaner siden 2021, men ingen evakueringer og kun 
én varsling til ét hus fredag den 13. januar. KAB varslede ikke beboerne i to 
huse nummer 23 og 28, der også skulle være varslet. Det var en fejl, har KAB 
indrømmet. 
 
Afdelingsbestyrelsen arbejder fortsat for, at der skal måles direkte på husene 
og foretages en konkret vurdering af husenes stabilitet og en konkret 
sikkerhedsvurdering. Det er nemlig IKKE sket.  
 
Der er IKKE blevet målt direkte på fem af de seks huse, der skal forlades. 
Der er foretaget beregninger på baggrund af målinger på en model af husene 
i en vindtunnel på Vesterbro. Det skal gøres ordentligt. 
Det har stor betydning for mange beboere i et velfungerende boligområde og 
daginstitutionerne i og omkring området og Bellahøj III.  
 
Kom og hør nærmere om hvad afdelingsbestyrelsen har gjort og vil gøre for 
beboerne - og hvad vi kan gøre i fællesskab for at hjælpe hinanden bedst 
muligt i denne vanskelige og stressende situation. 
 
HUSK din mening og stemme tæller. Det har stor betydning for, hvad vi kan 
gøre sammen. 
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