
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort status 
Tidsplanen holder fortsat, og byggeriet skrider godt frem. 
Vi glæder os meget til at flytte de første beboere hjem i opgang 114 primo december 2020. 
 
Aflyst: Rejsegilde den 23. september 
Vi har desværre været nødt til at aflyse det planlagte rejsegilde den 23. september på grund af 
Corona. Der kommer i stedet en indvielse af beboerhuset i sommeren 2021. 
For at fastholde dansk byggetradition, holder vi et lille rejsegilde på byggepladsen for håndværkere 
og entreprenører. Når vi igen kan samles forsvarligt, afholder vi et ”Åben Byggeplads”-
arrangement for jer beboere. 
 
Adresseændring ved genhusning 
Ved genhusning skal man meddele PostNord at man har en midlertidig adresseændring. 
 
PostNord har ændret lidt på måden det skal gøres, men på PostNords hjemmeside skal man 
vælge ’Flytning’ hvorefter man kan vælge ’Genhusning’. 
Brug det her link for at komme til den rigtige side på PostNords hjemmeside: 
https://subscription.postnord.dk/app/kulguide/index.html?the=218 

De beboere, der ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan bede om en fysisk 
blanket ved at kontakte PostNord på telefon 70707030. 
Man kan altså stadig foretage midlertidig adresseændring i forbindelse med genhusning, men til 
forskel fra tidligere, skal PostNord nu have en kopi af både ID/kørekort samt genhusningskontrakt 
eller brev fra udlejer vedrørende genhusning. 

  

Nr. 17 – september 2020 

https://subscription.postnord.dk/app/kulguide/index.html?the=218


 

 
 
 
 
 
 
Overdækkede cykelstativer 
Vi flytter lidt rundt på jeres overdækkede cykelstativer for tiden. Der er sat midlertidige 
overdækkede cykelstativer op som erstatning. 
Hvis du mangler din cykel, så tag fat i din ejendomsmester. Måske kan han hjælpe dig med at 
finde den igen. 
 
Byg til vækst 
Lige nu har vi 7 beboere i snusepraktik på byggepladsen, og indtil videre har en af dem fået job på 
pladsen. 
Hvis du bor i Fyrreparken og kunne tænke dig at prøve kræfter med byggeri og anlæg, så tøv ikke 
med at kontakte Poul Phillipsen fra Byg Til Vækst på tlf.: 51 77 72 45 
 
Hjælp os med at passe på jer! 
Det er vigtigt, at I ikke skyder genvej over afspærrede og indhegnede områder - også selvom det 
er hurtigere!  
Det er vigtigt, at byggepladshegn ikke bliver ødelagt eller fjernet, og hvis I ser hegn der er blevet 
ødelagt, skal I kontakte byggeledelsen, så det hurtigt bliver udbedret.  
Husk, at afspærring og skiltning er der for jeres sikkerheds skyld! 
 
Kaffemøder 
Den første torsdag i hver måned holder vi kaffemøder i vores mødelokale på byggepladsen. Her 
kan I få svar på spørgsmål om hvad der sker på byggepladsen, hvad der skal ske i jeres lejlighed 
og se prøver på køkkener mv. Vi håber at se rigtig mange af jer! 
 
Følgende dage holder vi kaffemøder: 

Torsdag den 1. oktober  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 5. november  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 3. december  kl. 15:00 – 17:00 
 

Generelt er vi på byggepladsen de fleste torsdag mellem 15 og 17, og I er altid velkomne til at 
komme forbi med spørgsmål, eller bare at komme forbi og få en kop kaffe. 
 
Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os: 

• Peter Boas fra FAB kontaktes på mail: pebo@fabbo.dk eller telefon 30 80 17 50 
• Hos Byggeledelsen kan Mahmoud kontaktes på mail: mrd@hansson-knudsen.dk 

 

Med venlig hilsen 
FAB / Byggeri (Projektafdelingen) 
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