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SPØRGESKEMA GENHUSNINGSSAMTALER
Der er spørgeskema på vej til jer, 
der skal i midlertidig genhus-
ning.

De første beboere vil modtage link til spørge-
skemaet i deres mail i løbet af uge 25.

I spørgeskemaet kan du beskrive dine ønsker 
og behov til din midlertidige genhusningsbo-
lig, så vi kan gøre vores bedste for at tildele jer 
en midlertidig genhusningsbolig, der passer til 
dig og din familie.

Hvis du ønsker hjælp til at få udfyldt spørge-
skemaet, så hjælper vi dig gerne.
Du kan komme forbi beboerhuset og få hjælp 
til udfyldning af spørgeskemaet.

Vi er i beboerhuset, Birkeparken 244, onsdag 
eftermiddage fra kl. 15 til 17 og torsdage fra kl. 
9 til 11 frem til 30. juni 2021. 

Du er også velkommen til at kontakte 
genhusningskonsulent Charlotte Mathiesen på 
tlf. 63 12 56 21 eller mail: 
genhusning@fabbo.dk, hvis du har spørgsmål 
til din genhusning.

DE FØRSTE INDLEDENDE GENHUSNINGS-
SAMTALER OPSTARTER I SLUTNINGEN AF 
AUGUST 2021 FOR DE BEBOERE, HVIS 
BOLIGER SKAL NEDRIVES. 

I vil blive ringet op for aftale af tid til indleden-
de genhusningssamtale.
Til den indledende genhusningssamtale 
gennemgår vi jeres spørgeskema i forhold til 
ønsker til en permanent bolig og aftaler det 
videre forløb.

FAB - ÅBENT KONTOR
”FAB Åbent kontor” holder sommerferielukket 
fra 1. juli til 10. august 2021.

Vi åbner igen onsdag den 11. august, hvor vi 
har åbent hver onsdag fra 15.00 til 17.00.

Vil du høre om de forandringer, der kommer 
til at ske i Vollsmose og Birkeparken de kom-
mende år, så får du mulighed for at komme 
forbi og stille spørgsmål.

Vi svarer på spørgsmål omkring de kommen-
de genhusninger. Hvilke konsekvenser det har 
for dig som beboer, hvornår din genhusning 
skal ske, og hvordan det videre forløb ser ud.

Vi ønsker jer alle en god sommerferie og 
ser frem til at møde jer igen onsdag den 11. 
august 2021.

?
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OVERSIGTSPLAN FOR BIRKEPARKEN
De boliger der nedrives, er markeret med rødt. Beboerne, der bor i de røde boliger, skal permanent gen-
huses.
Øvrige boliger renoveres og beboerne skal midlertidigt genhuses, mens boligerne renoveres.

FORELØBIG TIDSPLAN FOR HELHEDSPLAN
Nedenfor kan du se den foreløbige tidsplan for nedrivninger og renoveringer i Birkeparken.
Tidsplanen er udarbejdet under forudsætning af, at helhedsplanen besluttes af beboerne. 

Husk at nedrivningerne er vedtaget i henhold til den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose, og derfor 
ikke er til afstemning. 

Tidsplanen er oplistet i rækkefølge, dvs. at byggeprojektet opstarter med bygning 63 og 64 og afslutter 
med bygning 65.
Bygning Adresse Tidsplan
Bygning 63 Birkeparken 238 til 242 Opstarter i starten af 2023 og strækker sig ind i 2024.

Bygning 64 Birkeparken 228 til 236 Opstarter i starten af 2023 og pågår året ud.

Bygning 68 Birkeparken 198 til 226 Opstarter i løbet af 2023 og strækker sig ind i 2024.

Bygning 69 Birkeparken 142 til 180 Opstarter i løbet af 2023 og strækker sig ind i 2024.

Bygning 62 Birkeparken 266 til 272 Opstarter i løbet af 2024 og forventes færdig i starten 
af 2025.

Bygning 67 Birkeparken 92 til 120 Opstarter i slutningen af 2024 og forventes færdig i 
slutningen af 2025.

Bygning 66 Birkeparken 82 til 90 Forventes at starte i 2025.

Bygning 65 Birkeparken 68 til 80 Bygningen nedrives i sidste halvdel af 2025.
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Peter Rothman Boas er projektleder for hel-
hedsplanen i Birkeparken, og kan svare på 
spørgsmål om denne. 

Peter er med til onsdagsmøderne.

Du er altid velkommen til at kontakte Peter, 
hvis du har spørgsmål til den fysiske helheds-
plan.

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

Charlotte Mathiesen er genhusningskonsu-
lent i FAB og dermed også for Birkeparken.
 
Charlotte Mathiesen er genhusningskonsu-
lent i FAB og dermed også for Birkeparken. 

Du kan møde Charlotte i beboerhuset, hvor 
hun kan hjælpe med udfyldelse af spørgeske-
ma og svare på spørgsmål om genhusning. 

Charlotte vil afholde genhusningssamtaler og 
hjælpe i hele forløbet. 

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

HVEM ER VI?

HELHEDSPLAN - AFSTEMNING
Vi nærmer os snart en afstemning om helhedsplanen (renovering af boligerne).
Vi forventer at udsende afstemningstema i sidste halvdel af august sammen med indkaldelse til beboeraf-
stemning.

Der vil inden afstemning blive inviteret til beboermøder, hvor helhedsplanen vil blive grundigt gennem-
gået, og du har mulighed for at stille spørgsmål til planen.

Husk, at nedrivningerne er vedtaget i henhold til den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose, og derfor 
ikke er til afstemning. 

Du kan finde udviklingsplanen på www.fremtidensvollsmose.dk


