
Beboerinformation nr. 1, 2022 
Fsb-afd. 35 Bellahøj. En bolig på toppen af København 

 

 

 

 

Opslået i uge 07, 2022 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en 

Beboeraktiviteter 
Danmark er heldigvis ”åbnet” igen efter Coronarestriktionerne, men desværre bliver det ikke muligt at 

besøge Roskilde Domkirke i foråret, da kirken er lukket pga. kirkelige handlinger.  

Aktivitetsudvalget har i stedet arrangeret et spændende alternativ lørdag den 30. april 2022 til 

kunstmuseet KØS i Køge, efterfølgende frokost og besøg med rundvisning på Jægerspris Slot.  

Lørdag den 11.juni 2022 er der familiebeboerudflugt til forlystelsesparken Hansa Park i Tyskland.  

Information om begge beboerudflugter følger 

 

 

 

 

 

Frivillige til lektiehjælp hos Sammen om Bellahøj 
Sammen om Bellahøj (SOB) arrangerer gratis lektiehjælp til beboerne i Bellahøj. Der er lektiecafe i både 

Bellahøj Syd og Nord, hvor børn, unge og voksne kan få hjælp til lektier. 

Desværre mangler der frivillige til at undervise/hjælpe beboerne med lektier eller andre sproglige opgaver, 

så hvis du har tid og lyst til at hjælpe med lektiehjælp, er du meget velkommen. 

Henvend dig til SOB i deres lokaler i Frederikssundsvej 123 

Elevator renovering 
Renoveringen af elevatorerne i Frederikssundsvej 123 (A,B,C,D), VBN 5 

og 6 er færdige og de fungerer rigtig godt. 

I VBN 10 er renovering af den ene af de to elevatorer påbegyndt og 

begge forventes færdig i uge 28. 

I uge 30, 2022 påbegyndes renoveringen i VBN 12, uge 34 i VBN 4 og 

uge 38 i VBN 4. Det betyder desværre, at det ikke vil være muligt at 

benytte elevatorerne i de nævnte opgange i de fire uger renovation 

finder sted.  

. 
 

 

Skriv dig op på den interne venteliste hos fsb 
På nuværende tidspunkt kender vi ikke den endelige 

huslejestigning, når den planlagte renovering indvendig og 

udvendig af vores Bellahøj huse er gennemført.  

Men en væsentlig huslejestigning kan blive konsekvensen af 

renoveringen og kan desværre komme til at betyde, at nogle 

beboere ikke længere har råd til at blive boende i fsb-Bellahøj. 

Så vi opfordrer beboerne til - for en sikkerheds skyld - at blive 

opskrevet til et andet lejemål på den interne venteliste hos 

fsb.  

 

Følg med i den  

kommende renovering –  

Skan QR koden  
 

Airbnb og anden udlejning  

Måske overvejer du, at udleje din 

lejlighed når du er på ferie, men 

udlejning via Airbnb eller andre 

udlejningstjenester er ikke tilladt i fsb.  

 

Det er heller ikke tilladt at bytte bolig 

med andre i ferien. Har du spørgsmål 

til en konkret sag, er du velkommen til 

at kontakte fsb’s kundeservice. 

 


