
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er byggeriet i Fyrreparken for alvor startet 

Det er nok de færreste der har overset at byggeriet er startet op. Mandag den 11. maj startede 
nedrivning af gavlen ved opgang 114. 
 
I dag (19. maj) er den sidste beboer flyttet fra opgangen og nedrivning af facaden på 
indgangssiden er startet. Efterfølgende nedrives facade på havesiden og der rejses stillads. 
 
På mandag den 25. maj, starter de indvendige arbejder i den første lejlighed. Dermed er vi for 
alvor kommet i gang. 

 

Forstyrrelser i vand- og fjernvarmeforsyning 

For at få plads til det nye beboerhus, skal Hansson & Knudsen omlægge en vandledning og to 
fjernvarmeledninger. 
Det betyder at der kommer følgende forstyrrelser: 
 
Mandag d. 25: (Opgang 114 - 124) Risiko for varm vand/fjernvarme ude af drift fra kl. 8.00 til 12.00 
 
Tirsdag d. 26: (Opgang 114- 124) Alt brugsvand vil være ude af drift fra kl. 8.00 til 12.00 
 
Torsdag d. 28: (HELE FYRREPARKEN) Varmt vand/fjernvarme vil være ude af drift fra kl. 8.00 til 
16.00. Derfor vil der ikke være varme på radiatoren og der vil kun være varmt vand i hanen om 
morgenen og lidt op ad formiddagen. 
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Hjælp os med at passe på jer! 
Det er vigtigt at I ikke skyder genvej over afspærrede og indhegnede områder - også selvom det er 
hurtigere!  
Det er vigtigt at byggepladshegn ikke bliver ødelagt eller fjernet, og hvis I ser hegn der er blevet 
ødelagt, skal I kontakte byggeledelsen, så det hurtigt bliver udbedret.  
Husk at afspærring og skiltning er der for jeres sikkerheds skyld! 
 

Kaffemøder i beboerhuset 
Vi åbner for vores torsdags kaffemøder igen – vi håber at se rigtigt mange af jer! 
 
Følgende dage er vi i beboerhuset: 

Torsdag den 4. juni  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 2. juli  kl. 15:00 – 17:00 

 
Vi holder møderne efter de gældende retningslinjer vedr. corona, så der kan komme begrænsning 
på antal besøgende. Hvis du er i risikogruppen vedr. smitte, skal du ikke komme til kaffemøde, 
men kontakte os direkte. Ellers er alle velkomne til at komme forbi med spørgsmål, eller bare at 
komme forbi og få en kop kaffe. 
 

Parabolantenner efter ombygning 
Parabolantenner kan ikke sidde på facaden efter ombygningen. Derfor får alle beboere besked på 
at fjerne de antenner man har siddende. Efter ombygning kan parabolantenner monteres på taget 
og kabler føres i særlige rør til boligen. Installationen af antenner – efter ombygning – skal udføres 
af en autoriseret installatør. 

 
Nyheder – SMS og mailservice 
I den kommende tid vil der komme en del generelle nyheder om helhedsplanen. Hvis du vil være 

sikker på at være opdateret, skal du tilmelde dig Fyrreparkens SMS- eller MAIL-service via 

https://fabbo.dk/fyrreparken_helhedsplan/. Så får du automatisk besked, når der er lagt nyheder på 

hjemmesiden. 

Der bliver selvfølgeligt taget direkte kontakt til dig, når noget vedrører din specifikke bolig. 

 

I øvrigt er du altid 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 

 

Med venlig hilsen 

FAB / Projektafdelingen 
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