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Flyttefolk må gerne aflevere 
flytteaffald, møbler, hårde 
hvidevarer mv. på FABs gen-
brugsplads.
Dog må der ikke køre er-
hvervsbiler ind på selve plad-
sen, så tingene skal altså bæres ind.

Hvis der er tale om tømning af store dele af 
boligen, og affald i store mængder, skal det 
afleveres af jer beboere personligt.

KÆRE BEBOERE

AFLEVERING AF FLYTTEAFFALD

HERUNDER KAN DU LÆSE SENESTE NYT FRA HELHEDSPLANEN I FYRREPARKEN.

Lige efter påske starter et arbejde med 
forstærkning af kældertunneller, så de kan 
holde til at der kører en skraldebil over dem. 
Dette arbejde forventes færdigt omkring 
sommerferien.

I starten af maj påbegyndes 
udformningen af oplevel-
sesstien, som kommer til at 
gå fra Granparken gennem 
Lærkeparken og igennem 
Fyrreparken ud til Vollsmose 
Allé. 

Arbejdet starter i Fyrreparken, ved hjørnet 
ved børnehaven.

INFRASTRUKTURPLANEN

HUSK, AT DU SELV SKAL KONTAKTE FLYTTEFIRMAET, OG LAVE AFTALE OM 
TILBAGEFLYTNING, NÅR DU SKAL FLYTTE RETUR FRA DIN GENHUSNINGSBOLIG.

KORT STATUS

Byggeriet følger fortsat tidsplanen, og op-
gang 122 er netop flyttet ind den 22. marts.

Der er indflytninger hver anden uge, og det 
betyder, at i ugen efter påske, er hele blok 
35 flyttet retur til deres nyrenoverede lejlig-
heder.
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Den 3. maj opsættes der en vaskericontainer 
ved beboerhuset i Fyrreparken. Du finder 
indgangen til vaskericontaineren lige ved si-
den af indgangen til beboerhuset. Der kom-
mer yderligere info senere.

VASKERICONTAINER OPSÆTTES

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER OG RENO-
VERINGSBOLIGER
Efter renoveringen, vil der være to slags 
boliger:

• Boliger, som bliver tilgængelighedsboli-
ger. Disse boliger bliver totalistandsat, og 
får adgang til elevator. 

• Boliger, som bliver let renoveret. Denne 
lette renovering består i: 

• Renovering af badeværelse
• Renovering af ældre køkkener
• Renovering af facader og altaner
• Renovering af tekniske installationer
• Etablering af ventilation
• Gamle og nyere køkkener udskiftes, 

hvis beboeren har tilvalgt/tilkøbt dette.

Hvis du ønsker, at dit lejemål skal males og 
have slebet gulv, skal du selv sørge for det - 
evt. i forbindelse med indflytning.

Ved området foran blok 114-
116-118, hvor beboere er 
flyttet ind, er der rigtig meget 
beboertrafik.

Vi er rigtig glade for at I er 
tilbage, og bruger området. Samtidig er der 
også behov for transport mellem byggeplad-
serne, så til tider er der øget trafik i dette 
område. Vi beklager de gener, det måske må 
medføre, men I kan være sikre på, at vi tager 
hensyn til jer beboere.

Hvis du som beboer oplever noget, som er 
uhensigtsmæssigt, må du meget gerne oply-
se os om det.

ØGET TRAFIK VED OPGANG 114-116-118


