
 
 
 
KÆRE BEBOERE I HØJSTRUPPARKEN  
 
Jeres helhedsplan blev den 19. april godkendt af Odense Byråd, hvilket betyder at 

helhedsplanen nu er en realitet - Tillykke med det. 

Vores Rådgiver team som forsat består af KPF arkitekter A/S og ingeniørfirmaet Viggo 

Madsen A/S er nu gået i gang med at udarbejde et projektmateriale, som detaljeret skal 

beskrive de arbejder, der skal udføres i henhold til den godkendte helhedsplan. Dette 

projektmateriale skal bruges som udbudsmateriale, således at flere entreprenører kan give 

pris på at udføre arbejdet. Dermed opnår vi den mest optimale pris. 

Opmåling og registrering af boliger? 
For at vores rådgiver kan udarbejde et så præcist og entydigt projektmateriale, har de 
behov for at få adgang til nogle af jeres boliger for at registrere indretningen og de 
byggetekniske forhold. Denne registrering er planlagt til at blive udført i slutningen af maj 
og begyndelsen af juni, og de forventer, at det tager ca. 15-20 min pr. bolig. Beboere i de 
lejemål som rådgiverne ønsker adgang til, vil få direkte og skriftlig besked om dato og 
tidspunkt. I tilfælde af, at I ikke har mulighed for at være hjemme på det angivne tidspunkt, 
vil det være muligt at aftale et andet tidspunkt, hvilket vil fremgå af Infobrevet.  
 
Hvornår hører vi nyt om helhedsplanen? 
Efter sommerferien vil I blive inviteret til en workshop, hvor I vil få mulighed for at komme 

med input og gode ideer til eksempelvis indretning af legepladser og opholdszoner, valg af 

køkkenlåger og bordplade m.m.  

Hvornår skal jeg give besked om mine ønsker til min nye bolig? 
Der er allerede en del beboere, som er begyndt at indsende ønsker til deres fremtidige 
bolig. Vi er glade for jeres interesse og input, men I er lidt for tidligt ude. Vi skal nok 
kontakte jer, så I får mulighed for at komme med jeres ønsker til bolig og genhusning i god 
tid inden byggeriet går i gang hvilket vi forventer bliver omkring efteråret 2018. I vil 
modtage mere information om tidsplanen, når vi når længere fremme i processen.  
 
Information via SMS 
Vi vil løbende orientere jer via nyhedsbreve. Men husk også vores SMS-service, hvor du 
har mulighed for en gang imellem at modtage korte og præcise nyheder. Du kan tilmelde 
og afmelde dig SMS-service på vores hjemmeside www.fabbo.dk under Højstrupparken, 
helhedsplaner. På hjemmesiden kan du også finde tidligere nyhedsbreve, billeder, filmklip, 
tegningsmateriale og andet omkring helhedsplanen. 
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