
Nyt om renoveringen i 
afd. 021 Gormsvej
Nr. 5 - juli 2022

Besøg vores hjemmeside FÆLLESFREMTID.DK
Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, 
en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

Ginnerup A/S skal stå for renoveringen af Gormsvej
Afd. 021s renovering har været udbudt som totalentreprise. Der er afholdt licitation, og vi fik bud ind fra 
fire hovedentreprenører, som i forvejen var blevet prækvalificeret.

FællesBo valgte at køre udbuddet med forhandling. Det betyder, at vi havde mulighed for at tage en 
dialog med de bydende firmaer midtvejs i beslutningsprocessen. Herefter havde de bydende mulighed 
for at skærpe deres tilbud eller lave ændringer, hvis de havde misforstået dele af opgaven, eller noget i 
udbudsmaterialet fremstod uklart.

Vinderen af udbuddet er nu fundet. Det blev entreprenøren Ginnerup A/S fra Skive. 

Læs mere om firmaet på ginnerup.dk

Ændringer i helhedsplanen præsenteres på 
ekstraordinært afdelingsmøde den 29. august
Siden I beboere stemte ’ja’ til renoveringen, er projektet blevet bearbejdet, vi er kommet meget 
mere i dybden med detaljerne i renoveringen. Vi har fået input fra jer beboere via renoveringsudvalget 
og sparring med vores totalrentreprenør Ginnerup A/S.

Der er derfor foretaget forskellige ændringer og optimeringer i projektet, f.eks. i indretningsplanerne.

Disse ændringer vil I blive præsenteret for den 29. august ved et 
ekstraordinært afdelingsmøde på Østergårds Hotel. Indkaldelsen vil blive 
sendt ud først i august. 

De reviderede boligplaner kan allerede nu findes på fællesfremtid.dk - 
under afd. 021 Gormsvej. 

Find 
de reviderede 
boligplaner på 

fællesfremtid.dk
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Hvornår går renoveringen i gang?

Ginnerup arbejder i øjeblikket på højtryk på at få tidsplanen helt på plads. 

Som det ser ud i øjeblikket kan der ske nogle ændringer, i forhold til den tidsplan vi 
har meldt ud indtil nu. 

Rækkefølgen røres der dog ikke ved, og de beboere, som har været til genhusningssamtale med Mette 
eller Tina bliver de første, som skal flytte. Det kan dog betyde, at de beboere, som skal genhuses 
midlertidig, kan blive boende lidt længere i egen bolig.

Så snart vi ved mere om tidsplanen, vil vi melde det ud i nyhedsbrevet og på fællesfremtid.dk.

Beboerkontakt

Spørgsmål om renoveringen

Projektleder
Lars Simonsen 
96 26 58 31
lasi@faellesbo.dk

Spørgsmål om genhusning

Genhusningsrådgiver
Tina Lykke Andersen
96 26 58 51
tla@faellesbo.dk


