
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status efter ferien 
Byggepladsen er startet godt op igen efter ferien. Byggeriet følger fortsat den aftalte tidsplan, og 
skrider frem som forventet. 
 
Opgangsmøder 
I forbindelse med flytningen fra jeres lejligheder, vil der blive afholdt opgangsmøder, hvor FAB, 
Genhusningskonsulenten og byggeledelsen vil deltage. Her vil I få nyttig information omkring jeres 
lejemål og om hvordan flytning mv. kommer til at foregå. 
Der kommer opslag op i opgangen med invitation til møderne. 
Beboere der allerede er flyttet, får særskilt information om tilbageflytning, når tiden nærmer sig. 
 
Parkeringsplads på torvet 
Der er etableret en grus-parkeringsplads på torvet ved beboerhuset. Denne parkeringsplads 
erstatter den eksisterende parkeringsplads, som ligger i forbindelse med byggeriet af fælleshuset. 
 
Sivegade 
Der har været licitation på udførelse af en sivegade, som kommer til at gå fra Granparken over 
Lærkeparken og Fyrreparken til Vollsmose Torv. Sivegaden bliver en gang- og cykelsti med 
oplevelser, og vi håber, at I bliver rigtig glade for den. 
Det blev Hansson & Knudsen, som vandt entreprisen, og de er allerede startet på arbejdet i 
Granparken.  
Hansson & Knudsen er også vores entreprenør på helhedsplanen, så arbejdet med sivegaden i 
Fyrreparken vil blive udført i tæt samarbejde med helhedsplanen. 
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Byg til vækst 
Bor du i Fyrreparken? Og kunne du tænke dig at arbejde med anlæg og byggeri? 
Så kom hør mere, når Byg til Vækst besøger byggepladsen onsdag den 26. august 2020 kl. 
14.00-15.00. 
 
Byggeplads ved ”Pensionisten” 
Fordi der snart er klar til opbygning af blok 34, og fordi at der bliver fældet træer langs Vollsmose 
Allé, er der etableret en byggeplads ved ”Pensionisten”. Husk at følge de regler, som gælder, når I 
færdes i nærheden af en byggeplads (se beskrivelse herunder). 
 
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 
Den første torsdag i hver måned holder vi kaffemøder i vores mødelokale på byggepladsen. Her 
kan I få svar på spørgsmål om hvad der sker på byggepladsen, hvad der skal ske i jeres lejlighed 
osv. Vi håber at se rigtig mange af jer! 
 
Følgende dage holder vi kaffemøder: 

Torsdag den 3. september kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 1. oktober  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 5. november  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 3. december  kl. 15:00 – 17:00 
 

Generelt er vi på byggepladsen de fleste torsdag mellem 15 og 17, og I er altid velkomne til at 
komme forbi med spørgsmål, eller bare at komme forbi og få en kop kaffe. 
 
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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