Kort status
De første beboere er nu flyttet ind i deres nye lejligheder på Uffesvej og til aftalt tid.
Hovedtidsplanen holder stadigvæk og det til trods for at hele Danmark næsten har været
lukket ned på grund af Covid-19. Entreprenør, rådgiver og ikke mindst FAB vil godt takke
jer beboere for jeres tålmodighed overfor, at der til tider er blevet arbejdet udenfor normal
arbejdstid og også nogle gange i weekenden.

Byg til vækst
Bor du i Højstrupparken, og er du ledig på arbejdsmarkedet, er det måske noget for dig at
prøve kræfter i byggeri og anlægsbranchen? FAB har indgået en aftale med
hovedentreprenør Enemærke & Petersen om, at der for beboere i Højstrupparken er
mulighed for at komme i 4 ugers snusepraktik på byggepladsen. Kunne du tænke dig at
høre mere om forløbet, kan du ringe til Poul Philipsen på telefon 51777245 og hvem ved,
måske kan du få mulighed for at renovere din egen lejlighed.
Du kan læse mere om Byg til Vækst her: www.bygtilvaekst.dk.

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.

Tidsplan
Husk at du altid kan se vejledende tidsplan i Enemærke & Petersens beboervejledning,
som ligger på www.fabbo.dk/hojstrupparken_helhedsplan. I beboervejledningen finder du
meget andet nyttig viden, bl.a. kontaktliste, info om renoveringen og arbejdstider.

SMS og mail service
Husk, at vi på vores hjemmeside har en mail-service, som du kan tilmelde dig, og
derved kan du modtage information og nyhedsbreve direkte til din personlig mailadresse.
Du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.fabbo.dk under Nybyggeri/helhedsplaner Højstrupparken (se billederne herunder)
Det er også her du kan tilmelde dig SMS-tjenesten, hvor du vil blive informere om når der
udkommer et nyhedsbrev eller andet relevant information

Vi ønsker jer alle en dejlig start på efteråret,
Mange hilsner fra
FAB – Byggeri (Projektafdelingen)

