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Gældende 
for byggepladsen:

Højstrupparken

Enemærke & Petersen a/s’ beboerkontor er beliggende 
overfor Uffesvej 8.

Åbningstid for personlige henvendelser: 
Tirsdag kl. 12.30 - 13.30 samt 
onsdag - torsdag kl. 8.30 - 10.30

Telefonisk henvendelse:
Tirsdag kl. 12.30 - 13.30 samt
onsdag - torsdag kl. 8.30 -  10.30
Telefon: 35 12 89 88

Beboerkontor samt materialeplads
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Bygherreteam på Højstrupparken

Rådgiverteam på Højstrupparken

Projektleder FAB
Franz Leitner

Ejendomsmester FAB
René

Kundeservice FAB
Litten

Kundeservice FAB
Tina Rasmussen

Ejendomsmester FAB
Tom

Ekstern genhusningskonsulent
Wolfgang

Ekstern genhusningskonsulent
Peter Hesel

Projektleder på ARK projekt og 
fagtilsyn i udførelsen
Henning Pedersen
Erik Arkitekter A/S

Projektleder på ingeniørfagene
Søren Leth Nielsen
Viggo Madsen A/S

Byggeleder - (bygherrens byggeleder)
Claus Møller
Viggo Madsen A/S
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Enemærke & Petersen a/s - hovedentreprenør på byggesagen og er udførende i henhold til 
de beslutninger og valg der er truffet af FAB og dennes rådgiverteam

Projektchef
Lars Lynge Nielsen

Projekt- og forretningssupporter
Charlotte Henker

Projektleder
Anders Lisbjerg

Byggeleder
Jacob Hartig Sandholt

Byggeleder
Lars Søgaard Larsen

Byggeleder
Kent Ravn Jensen

Byggeleder
Kenneth Grønkjær

Faglig teamleder-Beboerinddragelse
Inas El-Subaihi

Konstruktørpraktikant
Kasper Borowik

Byggeleder
Frank Billing

Højstrupparken
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Arbejdstider
Byggeledelsen møder ind fra kl. 06.00 – 16.00.

Udvendigt arbejde starter fra kl. 07.00 – 16.00 - der vil være aktivitet fra kl. 
06.00.
Weekendarbejde kan forekomme - der omdeles varslinger, hvis/når det er ak-
tuelt.

Indvendigt arbejde i beboede boliger fra kl. 07.00 – 16.00.

Ovenstående tider er som udgangspunkt gældende.

Orientering om byggesagen Højstrupparken
Højstrupparken, Odense er opført i 1951 og udformet af arkitekt Erik Eriksen 
og landskabsarkitekt C. Th. Sørensen og er et fint eksempel på almennyttige 
boliger i efterkrigsårenes guldalder i dansk arkitektur. Bebyggelsen består af 
facader af mørk-rødt facadetegl og med rød vingetegl på tage. Bebyggelsen 
består af delvist åbne karréer i 3-4 etager.

Højstrupparken, afsnit 1
Består af 321 lejligheder fordelt på 43 opgange. 204 boliger ombygges til til-
gængelige boliger med adgang via elevator i 26 opgange. I de øvrige boliger 
etableres nyt bad og køkken.

Højstrupparken, afsnit 2 og 3
Består af 222 lejligheder fordelt på 44 opgange og 6 rækkehuse. Herudover 
indrettes faciliteter til ejendomsfunktionærer og fællesfaciliteter i Afsnit 3.

I boligerne etableres nyt bad og i hovedparten af boligerne etableres også 
nyt køkken. Der monteres overalt nye facadepartier. Gavlvægge efterisole-
res. Der udføres nye altaner. Samtlige lejligheder monteres med ventilation 
samt ny vand- og varmeinstallation. Der udføres nye regnvandsledninger, og 
eksisterende spildevandsledninger suppleres med nye spildevandsledninger. 
Udvendige fællesarealer opgraderes med nye belægninger, adgangsveje, op-
holdsarealer, beplantninger mv. Afdelingerne skal renoveres og moderniseres 
som led i fremtidssikring. Renoveringsarbejderne gennemføres med støtte fra 
Landsbyggefonden jf. Almenbolig-loven § 91 a.
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Lidt om renoveringen
Renoveringen af en blok er både udvendigt og indvendigt og vil vare ca. 3 må- 
 neder pr. opgang på moderniseringsblokke, og ca. 6 mdr. på en tilgængelig-
hedsblok.

Dette vil resultere i en del aktivitet samt støj i jeres område. Parkeringsarea-
lerne vil blive inddraget af hensyn til kørsel med tungt materiel, samt en del 
nedfaldet affald fra bygningen, som kan resultere i skade på jeres biler.

Uanset hvilken slags arbejder vi måtte have igangsat, vil I blive informeret via 
opslag i opgangen, hvis det drejer sig om udvendigt arbejde, og varslet hus-
standsvis, hvis arbejdet foregår indvendigt i din bolig.

I vil blive orienteret ved indkaldelse til informations-/blokmøde, hvor vi vil for-
tælle om selve processen på et mere detaljeret plan.

Vi har et ønske om, at nå så mange beboere som muligt med vores informa-
tion, og har derfor opstillet en skurvogn, som står over for Uffesvej 8. Her kan 
du, som beboer henvende dig tirsdag til torsdag i vores åbningstid (se informa-
tion herom på forsiden af denne folder), med spørgsmål der vedrører renove-
ringen. Der vil du kunne møde både entreprenør og rådgiver.

Har du ikke mulighed for at kontakte os i vores skurvogn, kan du med fordel 
skrive en mail eller ringe til os i det angivende tidsrum.

Eksempler på typer af varslinger I vil modtage ved den indvendige renovering 
gældende for moderniseringsboligerne:

• Registrering af din lejlighed. Når vi skal have adgang til din lejlighed, for at 
se om der måtte være andre forhold, end hvad der er i henhold til gældende 
tegninger samt registrering af indretningen og inventar i forhold til fremkom-
melighed for det forestående arbejde.

• Når elektronisk nøgle monteres i lejligheden (kun hvis lejligheden er bebo-
et).

• Når der lukkes for vandet.
• Når der lukkes for el.
• Ændret adgangsforhold til blokken.
• Gennemgang samt udbedring i forhold til beboermangelliste efter tilbageflyt-

ning. Når alt arbejder i boligerne menes at være færdige, skal det gennem-
gås af byggeledelsen for at sikre, at det stemmer overens med det aftalte.
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Vejledende tidsplan

Renovering af Højstrupparken vil som udgangspunkt foregå i neden-
stående periode, tidsplanen vil undervejs blive justeret til jo længere 
fremme, vi er i renoveringen, og efter de reelle forhold der måtte vise sig 
i bebyggelsen. Se oversigtstegning på side 13.

I uge 01 den 06.01.20120 starter vi i afsnit 3 samt afsnit 1 udvendigt.
Indvendigt arbejde starter i uge 05 på Uffesvej 18

Afsnit 1: Uffesvej, Bystævnevej, Rismarksvej og Højstrupvej

Tidsplan for hele afsnit 1: 06.01.2020 - 01.08.2022

Blok E - Uffesvej 2 – 18:
Indvendigt arbejder: 27.01.2020 - 09.11.2020
Udvendigt arbejder: 06.01.2020 - 08.02.2021

Blok A1 - Bystævnevej 21, 23
Indvendigt arbejder: 15.06.2020 - 04.12.2020
Udvendigt arbejder: 29.05.2020 - 05.03.2021

Blok B1 - Bystævnevej 25, 27
Indvendigt arbejder: 03.08.2020 - 08.01.2021
Udvendigt arbejder: 29.05.2020 - 07.04.2021

Blok C1 - Bystævnevej 29, 31
Indvendigt arbejder: 31.08.2020 - 05.02.2021
Udvendigt arbejder: 03.08.2020 - 06.05.2021

Blok B2 - Bystævnevej 33, 35
Indvendigt arbejder: 28.09.2020 - 05.03.2021
Udvendigt arbejder: 31.08.2020 - 04.06.2021

Blok C2 - Bystævnevej 37, 39
Indvendigt arbejder: 26.10.2020 - 07.04.2021
Udvendigt arbejder: 28.09.2020 - 02.07.2021

Blok B3 - Bystævnevej 41, 43
Indvendigt arbejder: 23.11.2020 - 06.05.2021
Udvendigt arbejder: 26.10.2020 - 20.08.2021
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Vejledende tidsplan

Blok D - Rismarksvej 46-59
Indvendigt arbejder: 28.12.2020 - 21.09.2021

Udvendigt arbejder: 23.11.2020 - 14.12.2021

Blok I, H, G, F - Højstrupvej 42-68
Indvendigt arbejder: 28.12.2020 - 08.04.2022
Udvendigt arbejder: 30.12.2020 - 01.08.2022

Afsnit 2 Etape 2: Højstrupvej - Yrsavej - Møllemarksvej - Bystævnevej

Uge 39 fra den 27.09.2021 startes Afsnit 2 udvendigt
Indvendigt arbejde starter i uge 48 fra den 29.11.2021 på Højstrupvej 40D

Tidsplan for hele Afsnit 2: 06.09.2021 - 31.03.2023

Blok P - Højstrupvej 40D - 30:
Kloak: 27.09.2021 - 29.11.2021
Indvendigt arbejde: 29.11.2021 - 19.05.2022
Belægning/beplantning: 21.03.2022 - 05.09.2022

Blok O - Yrsavej 20 - 2:
Kloak: 22.11.2021 - 07.02.2022
Indvendigt arbejde: 07.02.2022 - 22.08.2022
Belægning/beplantning: 30.05.2022 - 14.11.2022

Blok N - Møllemarksvej 62 - 78:
Kloak: 16.02.2022 - 25.04.2022
Indvendigt arbejde: 25.04.2022 - 28.10.2022
Belægning/beplantning: 01.09.2022 - 20.01.2023

Blok M - Bystævnevej 42 - 60:
Kloak: 20.04.2022 - 04.07.2022
Indvendigt arbejde: 04.07.2022 - 06.01.2023
Belægning/beplantning: 07.11.2022 - 31.03.2023
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I forbindelse med renoveringen bliver følgende arbejder udført:

Udvendigt udføres nedenstående arbejder:

• Kloakarbejder
• Betonarbejder
• Jordarbejde
• Beplantningsarbejde
• Murerarbejde
• Tagarbejde
• Blikkenslagerarbejde
• Betonelementer, montage (altaner)
• Elevatorarbejdet

Indvendigt udføres nedenstående arbejder:

• Nedbrydningsarbejde
• Tømrerarbejde
 • Snedkerarbejde
 • Gulvbelægningsarbejde
• Malerarbejde
• Inventararbejde
• VVS-arbejde
• Ventilationsarbejde
• El-arbejde

Forsikring
Det er vigtigt, at du har tegnet en indboforsikring, hvis der mod forventning 
sker skader på dit indbo, som er relateret til byggeriet. Er du i tvivl kontakt da 
FAB.

Vagtordning
FAB’s vagtordning benyttes.

Lejlighedsplaner:
De fremtidige lejlighedsplaner kan du finde på Højstrupparkens hjemmeside 
under:
www.Fabbo.dk - under nybyggeri-helhedsplaner.
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Støj/støv
Der vil forekomme rystelser, støj og støv og gener i din bolig samt naboblokke-
ne, i forbindelse med renoveringen. I bedes holde vinduer lukket i de tidsrum.

Grønne arealer
Under facaderenoveringen skal der ryddes omkring boligblokkene i en afstand 
af 6 meter fra huset.
Der bliver udlagt jernplader, som kørevej for de tunge maskiner, der benyttes 
under renoveringen. De grønne arealer vil, når vi er færdige med de nyanlagte 
haver samt facaderenoveringen, blive reetableret.

Adgangsveje
OBS! I forbindelse med facadearbejde vil adgangsveje ændre sig løbende af 
hensyn til jeres sikkerhed. I vil blive ledt igennem kældernedgangen til hen-
holdsvis næste opgang eller gavlen. Hold øje med skiltningen på jeres op-
gangsdør og følg anvisningerne.

Bilparkering
Biler skal være flyttet i hele perioden, hvor der pågår arbejde, hold øje med 
skiltningen.
FAB oplyser, at parkering kan henvises til andre dele af Højstrupparken.

Cykelparkering
Cykler skal være flyttet i hele perioden, hvor der pågår arbejde, hold øje med 
skiltningen.
FAB oplyser, at parkering kan henvises til andre dele af Højstrupparken.

Dagrenovation
Det vil stadig være muligt at benytte jeres container til affald, dog vil vejen 
dertil være ændret grundet afspærringer af sikkerhedsmæssige grunde under 
renoveringen af blokken.

Kælderrum
Grundet udskiftning til nye vandinstallationer, nyt varmeanlæg, samt arbejder i 
kælder, skal alle kælderrum ryddes.

Genhusning og beboervalg:
Tilbagemeldinger fra beboere omkring genhusninger og beboervalg skal afle-
veres i postkasse ved Ejendomskontoret.
Der er reserveret en postkasse til formålet, som er tydeligt markeret.
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Nøgler - elektronisk låsesystem ”BEKEY”
Nøgler bliver indkaldt af FAB og bliver udleveret til byggeledelsen. Nøglen vil 
blive brugt i forbindelse med montering af en elektronisk enhed ”Bekey” på 
jeres entredør. Håndværkeren har kun adgang i det aftalte tidsrum i henhold 
til varslet arbejde, og enheden registrere hver gang den anvendes. Beboer 
anvender nøgle som de plejer.
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Orienteringer samt varslinger
Ved generelle arbejder udvendigt vil der blive opsat opslag på opgangsdøren, 
der informerer om hvilke slags arbejder og i forbindelse med hvilke aktiviteter, 
der udføres i området.

Uffesvej 2 - 8 
Højstrupvej 42 - 68 

Varsling 
Lukning for varmt vand. 

Kære beboer 
 
I forbindelse med renovering af Højstrupparken, går vi nu i gang med en omkobling inden igangsættelse af ind-
vendige arbejder på Uffesvej 10-18.  

I den forbindelse skal følgende arbejder udføres: 

• Vi lukker for det varme vand Uffesvej 2 - 8, samt Højstrupvej 42 - 68. 

 

Det ville være lukket fra kl 08:00 til og med kl: 14:00. 

 

Efterfølgende vil nogen opleve, at der er luft i vandet eller at det er misfarvet.  

Lad det første vand løbe i ca. 5 minutter og evt. rense perlator. 

 

 

 

 

I vil fremover inden arbejder igangsættes modtage en vars-
ling. 

 

Vi beklager de gener, det måtte medføre. 

Odense den 02. april 2020 

VIGTIGE DATOER 

Arbejdstid ml. kl. 
08.00 - 14.00 

 April 

07 
 

Arbejdet er afslut-
tet ca. kl. 14.30 

 April 

07 

 

Eksempel:
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Byggeplads

Rådgiver - skur

Byggeledelse - skur
Håndværker - skur

Beboerkontor
overfor nr. 10-12

Uffesvej
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Oversigtstegning


