Kort status
I opgang 114 står de første boliger nu færdige, og vi ser frem til at byde de første beboere
velkommen hjem den 14. december.
Byggeriet følger fortsat tidsplanen, og beboerne i opgang 116 flytter hjem til februar.

Status på genhusning
Opgang 134 genhuses i starten af december, og dermed vil 64 familier være genhuset på samme
tid. Vi er meget glade for det gode samarbejde på tværs af beboere, genhusningskonsulenter og
flyttefolk. Og ikke mindst den måde, I beboere, tager udfordringerne med et smil.

Børnebyggeplads
Børnebyggepladsen, med de to børnegravemaskiner og byggepladsskiltet, er nu sat op på hjørnet
ved søen. Herfra kan børnene følge med i både FABs byggeri og snart også anlægget af
sivegaden. Kom ud i den friske luft og grav om kap med de store maskiner på byggepladserne.

Tak for godt samarbejde
Alle os på byggepladsen vil gerne sende en stor tak til jer beboere for jeres hensyntagen og
påpasselighed når I færdes omkring byggepladsen. Det betyder meget for os, at der ikke sker
ulykker ved byggepladsen, og derfor er vi meget taknemmelige for at I accepterer hegn og
afspærringer.

Affald ved flytning
Containerne på byggepladsen er til farligt affald fra nedbrydningen, og må IKKE benyttes.
Husk derfor altid at aflevere dit affald på Fyrreparkens genbrugsplads, og vær opmærksom på at
sortere affaldet korrekt, 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.

Bygaden er åben
Den nye bygade blev indviet den 23. november, så nu kan man køre fra Ejbygade til Vollsmose
Torv. Til næste år etableres der ligeledes en sivegade, som gør det muligt at køre fra Fyrreparken
til Vollsmose Torv.

Byg til vækst
Indtil nu har der været 10 beboere i snusepraktik på byggepladsen, og to af dem har fået job på
pladsen. Desværre er vi nødt til at sætte ordningen midlertidigt på pause pga. Coronasituationen i
området. Det betyder at vi ikke tager nye praktikanter ind den kommende tid. Så snart der er
kommet styr på den situation, starter vi selvfølgelig op igen.
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.
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Hjælp os med at passe på jer!
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.
For jeres egen sikkerheds skyld, må I ikke skyde genvej over afspærrede og indhegnede områder
– heller ikke 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 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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