
Nyhedsbrev 
Birkeparken

H DFV BA AA AE  Y

birkeparken

Som du sikkert ved, kommer der til at ske store 
forandringer i Vollsmose og Birkeparken i de kom-
mende år.

Med dette nyhedsbrev vil vi fortælle, hvad er kom-
mer til at ske i Birkeparken de kommende måne-
der.

Den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose blev 
godkendt i 2019 og betyder bl.a. at der skal ske 
nedrivning af boliger i Vollsmose og dermed også i 
Birkeparken. 

De boliger, der ikke rives ned, bliver renoveret og 
Birkeparkens udearealer forbedres – det sker med 
den fysiske helhedsplan for Birkeparken. 

Helhedsplanen er lavet på baggrund af de idéer og 
ønsker, der er kommet på beboermøder i Birkepar-
ken i 2019 og 2020.
Omdannelsen af Birkeparken forventes at vare fra 
slutningen af 2022 til slutningen af 2025. Når vi 

har en mere konkret tidsplan, vil I blive informeret 
igen.

DER ER ET SPØRGESKEMA PÅ VEJ
Hvis din bolig skal rives ned, er det FABs ansvar 
at finde en anden permanent bolig til dig og din 
familie. Vi vil gøre vores bedste for at finde god 
bolig til jer. 

Hvis din bolig skal renoveres, skal du midlertidigt 
genhuses. Her er det også FABs ansvar at finde en 

anden passende genhusningsbolig til dig og din 
familie.

Derfor har vi brug for at lære dig og din families 
boligbehov bedre at kende, så vi kan finde den 
bedste bolig til jer.

Hold øje med din e-mail, da du får spørgeske-
maet på mail og det udfyldes digitalt.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL SPØRGESKE-
MAET?
Vi hjælper dig gerne med at få udfyldt spørgeske-
maet. 
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde spørgeske-
maet, så er du velkommen til at kontakte genhus-
ningskonsulent Charlotte Mathiesen. Se kontaktin-
formation på bagsiden.

KÆRE BEBOERE

Vi udsender derfor et spørgeskema til alle 
beboere i Birkeparken:  

• I marts 2021 udsendes spørgeskema til 
de beboere, hvis bolig skal rives ned.  

• I maj 2021 udsendes spørgeskema til 
de beboere, hvis lejlighed skal reno-
veres. 

I foråret 2021 kommer helhedsplanen til 
afstemning hos jer beboere. 
Spørgsmålet om nedrivninger er vedtaget 
og kommer derfor ikke til afstemning.

Læs mere, og se kontaktoplysninger på genhusningskonsulent og projektleder på bagsiden 
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Peter Rothman Boas er projektleder for 
helhedsplanen i Birkeparken, og kan sva-
re på spørgsmål om denne. 

Du er altid velkommen til at kontakte Pe-
ter, hvis du har spørgsmål til den fysiske 
helhedsplan.

Peter kan kontaktes på:
Tlf. 30 80 17 50 eller mail: 
pebo@fabbo.dk

Charlotte Mathiesen er genhusnings-
konsulent i FAB og dermed også for 
Birkeparken.
 
Charlotte vil afholde genhusningssamta-
ler og hjælpe i hele forløbet.
 
Du er altid velkommen til at kontakte 
Charlotte, hvis du har spørgsmål til gen-
husning.

Charlotte kan kontaktes på:
Tlf. 63 12 56 21 eller mail: 
genhusning@fabbo.dk 

HVEM ER VI?


