
Opsummerende fra blokmøderne i august september 2021 i Bellahøj I og II. 
I alt deltog 94 beboere i blokmøderne, der blev afholdt i beboerlokalet over tre aftener i slutningen 
af august og begyndelsen af september.  
Alle aftener var der stor talelyst og god stemning, hvor der bl.a. blev talt og diskuteret om 

• velkomst til nye beboere 
• renovering og helhedsplan og den kommende kalender for dette  
• affaldsskakte og affaldsløsninger  
• vedligehold af husene og facader 
• afdelingens økonomi og regnskab og de ikke godkendte regnskaber 
• trafikdæmpning, parkeringsproblemer og biodiversitet i afdelingen 
• beboeraktiviteter i Sammen om Bellahøj, teaterforestillinger og kulturaktiviteter og 

Hjertelungeredningskurser i efteråret, børns legemuligheder og legepladserne. 
Mange beboere havde besøgt prøvelejlighederne og var nysgerrige på at høre mere om 
renoveringsplanerne, huslejekonsekvenserne og genhusning.  
Alle beboere bliver inviteret til informationsmøder om renoveringsplanerne den 23. og 30. 
november. 
 
Der blev også talt om affaldsløsninger, mulig genåbning af affaldsskakte, de mange containere, 
der besværliggør adgangsveje for ambulancer. Afdelingsbestyrelsen viste hvordan man med enkle 
midler, en affaldscontainer på hjul kunne have løst problemerne med tunge løft i stedet for at bruge 
det som argument for at lukke affaldsskaktene udenom beboerdemokratiet. 
 
KAB er på vej med et forslag til lovliggørelse af den midlertidige affaldsløsning. 
 
Mange beboere havde bemærket, at der i sommers var blevet foretaget mange reparationer af 
facaderne. 
 
Trafikdæmpningen i Buen har dæmpet kørehastigheden. Mange beboere er utilfredse med de 
mange kassevogne, der parkeres og rager langt ud på kørebanen og gør det vanskeligt at få godt 
overblik og komme rundt. 
 
Fælles Have har sendt ansøgning til Københavns kommune om en bedre regulering af 
parkeringen til fordel for beboerne, så det også bliver muligt at begrænse antallet af kasse- og 
arbejdsvogne. 
 
Der blev også talt om reglerne for handicap-Parkering. I buen er det kommunen, der skal søges og 
kommunen der godkender. Inde ved husene er det afdelingsmødet, der godkender oprettelse af 
handicap-Parkering. 
 
Den nedtagne legeplads med den gamle røde klatreborg, der var ved at falde sammen, er stærkt 
savnet af mange børnefamilier. Flere børnefamilier mente, at vi skal undersøge mulighederne for 
at få etableret en legeplads før 2024. 
 
Husorden og velkomst til nye beboere var også et varmt emne på de tre møder, der efter 
afdelingsbestyrelsens opfattelse var en god optakt til afdelingsmødet og måske gav inspiration til 
flere beboerforslag.  
 
Mvh. 
Afdelingsbestyrelsen. 
 


