
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
Kort status 
Renoveringen går stødt fremad, og nu er der monteret køkkener i den første opgang. Snart er alle 
beboere flyttet ud af blok 35, og vi er allerede i gang i blok 34. 
 
Børnebyggeplads 
Inden for de næste par uger bliver der sat en lille børnebyggeplads med to børnegravemaskiner op 
foran byggepladsen ved blok 34. Børnebyggepladsen vil altid være ved den blok, hvor 
renoveringen er i gang, så tag børnene med ud, og lad dem grave om kap med de store maskiner 
på byggepladsen. 

Byggepladsvej 
Der bliver hele tiden lavet flere byggepladsveje i området i takt med at byggepladsen udvides, så 
sørg for at holde jer opdaterede og overhold vejvisningerne! 
Lige nu er der byggepladsvej ved blok 34, 35 og 36 (byggepladsvej til fælleshuset), og der 
forberedes til byggepladsvej ved blok 37. 

Indvielse af bygaden 
Indvielsen af bygaden den 6. oktober blev udskudt, da krydsombygningen ved Ejbygade desværre 
ikke var klar. Vi glæder os meget til indvielsen, som bliver den 23. november i stedet. 
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Besøg af borgmester og økonomiudvalg 
Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, og Økonomiudvalget fra Odense Kommune var den 23. 
september på besøg i Fyrreparken. Ved besøget fik borgmesteren og økonomiudvalget 
præsenteret Fyrreparkens helhedsplan, og var på rundvisning. Der var generelt stor begejstring 
over projektet. 
Affald ved flytning 
Hvis du har affald, som du skal af med ved fraflytning af din lejlighed, så husk at det skal afleveres 
på Fyrreparkens genbrugsplads. Husk også at sortere dit affald og komme det i de rigtige 
containere. Affald, som ligger og flyder på byggepladsen eller i området, kan være til fare for både 
beboere og håndværkere, så lad os passe på hinanden og rydde op efter os selv. 
Containerne på byggepladsen er til farligt affald fra nedbrydningen, og må IKKE benyttes. 
Byg til vækst 
Indtil nu har der været 7 beboere i snusepraktik på byggepladsen, og en af dem har 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! 
 
Medindflydelse – Udvikling – Netværk 
Lyder det som noget for dig? 
I starten af 2021 er der afdelingsmøde i Fyrreparken, hvor der kan vælges repræsentanter til 
afdelingsbestyrelsen. 
Som medlem i afdelingsbestyrelsen har du forskellige spændende opgaver og muligheder bl.a.: 

• Planlægning og igangsætning af forskellige aktiviteter for beboerne i Fyrreparken 
• Samarbejde med FAB om udviklingen og nye tiltag i Fyrreparken  
• Mulighed for at deltage i kurser og temadage om beboerdemokratiet  
• Deltage i netværk med andre bestyrelser i FAB 

Hvis du ikke vil gå glip af denne fantastiske mulighed, så mød op til afdelingsmødet i starten af 
2021 – du får en indkaldelse til mødet senere. 
Vil du høre mere om arbejdet i afdelingsbestyrelsen, kan du også ringe til formanden for 
afdelingsbestyrelsen, Bjarne Andersen, på telefonnr. 22 47 70 03. 
 
  

Nr. 18 – november 2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
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 5. november  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 3. december  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 7. januar  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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