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KORT STATUS
ENTREPRENØREN ER NETOP GÅET 
IND I OPGANGEN HØJSTRUPVEJ 
60,
og med udgangen af denne måned har vi afle-
veret 168 lejemål.

UDBEDRING AF FEJL/
MANGLER
På grund af corona-situatio-
nen er vi bagud med udbed-
ring af fejl/mangler. 
Husk at kontakte din ejen-
domsmester, hvis der er akutte forhold, som 
kræver udbedring nu.

Fra den dag, du flytter ind i din lejlighed, har  
du som beboer 14 dage til at registrere evt. 
fejl/mangler i boligen. 
Sedlen med de påførte fejl/mangler afleveres 
til ejendomsmesteren.

UDEAREALER
På bagsiden af Uffesvej og 
op langs med Bystævnevej 
vil entreprenøren snare gå i gang med at fær-
diggøre udearealerne, herunder også reetab-
lere parkeringspladserne.



TIDSPLAN FOR UDBEDRING 
AF FEJL/MANGLER
Husk, at I kan finde 
tidsplanen for udbedringen 
af fejl/mangler i montren ved 
skurbyen.

PÅ GRUND AF FOR FÅ FREMMØDTE, ER KAFFEMØDERNE INDSTILLET 
FOR NU. I FÅR NÆRMERE INFORMATION, NÅR KAFFEMØDERNE GEN-
OPTAGES.

KAFFE-
MØDER

En arbejdsgruppe bestående af dem som tid-
ligere har tilmeldt sig, har i samarbejde med 
vores landskabsarkitekt udarbejdet en plan for 
områdets aktivitets -og legeredskaber. 

Vi har indgået et samarbejde med Kompan og 
Just Human, som er stiftet af Chris MacDonald, 
hvis primære drivkraft er at åbne danskernes 
øjne for hvor stor betydning motion og livsstil 
har for vores sundhed og trivsel. 

Når legepladser og aktivitetsområdet er etable-
ret, vil I beboere blive inviteret til et fællesarran-
gement, hvor bl.a. Chris MacDonald vil holde et 
foredrag. 
I vil få nærmere information senere 
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HUSK, AT DU ALTID ER VELKOMMEN TIL AT 
KONTAKTE OS MED RIS OG ROS.

KONTAKT OS

Hvis du er utilfreds med noget omkring din 
bolig, er du altid velkommen til at sende vores 
projektleder Franz en mail på fl@fabbo.dk 
eller møde op i skurbyen, og så vil vi gøre vores 
bedste for at hjælpe dig.

Det har været nødvendig at udvide byggeplad-
sen en smule, bl.a. op mod Rismarksvej, samt 
udvide den eksisterende skurby på Uffesvej.

BYGGEPLADS


