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KORT STATUS
Byggeriet følger fortsat tidsplanen, og nu er 
hele blok 34 (opgang 126-136) færdig og de 
sidste beboere er flyttet ind.

Den første opgang er flyttet ud af blok 36 (op-
gang 102-112), og alle er genhuset fra blok 37 
(opgang 90-100).

UDBEDRING AF 
FEJL/MANGLER
Nu er vi fri for coronarestrik-
tioner, og dermed kan vi ud-
føre beboermangler som op-
rindeligt planlagt.

Det vil sige, at når en opgang er færdig, har du 
som beboer 14 dage til at registrere evt. fejl/
mangler i boligen. 
Sedlen med de påførte fejl/mangler afleveres 
til ejendomsmesteren, og så har vi 14 dage til 
at registrere og planlægge.

Fejl/mangler udbedres i 5. uge efter indflyt-
ning.

Når fejl/mangler er udbedret, får du som be-
boer en rapport med overblik over hvad som 
er udført, og hvad som bliver registreret på 
lejemålet, og som du dermed ikke hæfter for 
ved evt. fraflytning.

Til sidst udfører vi stikprøvekontrol af de ud-
bedrede mangler.

Husk, at hvis du føler dig syg eller har symp-
tomer, eller hvis du ikke kan den aftalte dag, 
bedes du give besked.

BLOKMØDER
HUSK, AT I HAR MULIGHED FOR 
AT DELTAGE I BLOKMØDER
Vi afholder blokmøder umiddelbart inden den 
første opgang i en blok genhuses. Her får I 
god information og der er mulighed for at stil-
le spørgsmål.

Kig efter opslag i opgangene. Her vil vi infor-
mere yderligere om dato mv. for de kommen-
de blokmøder.
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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

PAS PÅ FLYTTEKASSERNE
Af bæredygtigheds-hensyn 
genbruges flyttekasserne.

Når flyttefirmaet får flytte-
kasser retur, gennemgås de 
manuelt for fejl mv., hvor-
efter de stilles på depot i to 
uger for at fjerne al smitte-
risiko. 

Du kan derfor ikke forvente 
at få nye flyttekasser til din 
flytning, men du kan selv-
følgelig forvente, at flytte-
kasserne er fejlfri.

BYGGEPLADSEN LUKKER STORT SET NED I UGE 28-29-30, MEN DER VIL 
FOREGÅ ENKELTE BYGGEAKTIVITETER, OG DER VIL HVER DAG VÆRE BE-
MANDING I BYGGELEDERSKURET, SÅ OPSTÅR DER NOGET, KAN MAN 
HENVENDE SIG TIL DRIFTEN ELLER BYGGELEDELSEN.

SOMMER-
FERIE

Lige nu er der byggeplads ved blok 36 (opgang 
102-112) og 37 (opgang 90-100), og ligeledes 
foran fælleshuset, hvor der laves færdige be-
lægninger.

Vi har fjernet jernplader og byggepladshegn 
foran blok 34 og 35, fordi vi er færdige med at 
bruge den som byggepladsvej. Arealerne over-
går til infrastrukturplanen, hvor der skal laves 
sivegade og oplevelsesbånd.

BYGGEPLADS

Til slut er der kun tilbage at ønske jer allesam-
men en rigtig god sommer!

Mange hilsner fra 
FAB - Byggeri

GOD SOMMER! KONTAKTOPLYSNINGER


