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Kort status 
Vi bevæger os hastigt hen mod den mørke tid, men et stort lyspunkt er, at renoveringen 
efter lidt startvanskeligheder begynder at gå som planlagt. De beboere, som er flyttet 
tilbage til deres nyrenoveret lejlighed, vil snart blive kontaktet af entreprenøren med 
henblik på at udbedre evt. fejl og mangler, som er konstateret ved tilbageflytningen. 
 
QR-koder - Beboervejledninger 
Når du flytter ind i din nye lejlighed, vil du finde en QR-kode på et klistermærke i dit 
teknikskab. Denne QR-kode kan du scanne med kameraet på din mobiltelefon, hvorefter 
du vil blive guidet hen på FABs hjemmeside hvor du kan læse beboerfolderen og finde 
svar på bl.a. brug af ventilationsanlæg, hvidevarer, rengøring af gulve, og vejledninger på 
mange af de ting, som vedrører installationerne i din lejlighed. 
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Byg til vækst 
Ledige beboere i Højstrupparken har mulighed for at komme i snusepraktik på 
byggepladsen, så hvis det lyder som noget for dig, må du endelig ikke tøve med at ringe til 
Poul Philipsen fra Byg til Vækst på telefon 51777245. 
Du kan læse mere om Byg til Vækst her: www.bygtilvaekst.dk. 

 
Vaskeri 
Vaskeriet i kælderen på under Uffesvej 10 kan benyttes igen. 
 
Opvaskemaskine 
I de fleste køkkener vil der blive forberedt til, at der kan fjernes et underskab og opstilles 
en opvaskemaskine. I lejligheder med nye køkkener og hvor I har afkrydset ”ønskes plads 
til egen opvaskemaskine”, er skabet fjernet på forhånd. 
Er du blevet tilbudt en lejlighed, hvor der i forvejen er valgt et køkken, eller en lejlighed 
med et eksisterende køkken, skal du selv stå for demontering og opbevaring af 
underskabet til hvis du engang skulle flytte fra Højstrupparken. 
 
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 personlige mailadresse. 
Du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.fabbo.dk under Nybyggeri/helhedsplaner - 
Højstrupparken (se billederne herunder) 
Det er også hér, du kan tilmelde dig SMS-tjenesten, hvor du vil blive informeret om når der 
udkommer et nyhedsbrev eller andet relevant information 
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