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Kontakt
Du får løbende nyhedsbreve udgivet af FællesBo med 
seneste nyt om renoveringen. Du kan finde samtlige ny-
hedsbreve på www.fællesfremtid.dk under Fredbovej.

Du er også velkommen til at kontakte os på 
96 26 58 58, hvis du har spørgsmål eller 
kommentarer til nyhedsbrevet. 

• Nyt åbent køkken
• Nyt rummeligt badeværelse
• Forbedret lydisolering vertikalt og horisontalt
• Nye trægulve og fodlister
• Nye indvendige døre
• Ny entrédør

Vi forventer, at renoveringen tager ca. et år. 

• Maling af vægge, træværk og lofter
• Nye elinstallationer
• Balanceret ventilation
• Nye VVS-installationer
• Eksisterende altan bibeholdes
• Etablering af fællesrum i kælderen

Nu rykker håndværkerne ind 
på Fredbovej
For et par år siden sagde I beboere på Fredbovej ’ja tak’ til en renoveringen af jeres afdeling. Siden da er projektet 
blevet planlagt i detaljer, og I er blevet genhuset. Det har taget lang tid, og der har været et par bump på vejen 
omkring økonomien og de valgte løsninger. Alt er dog faldet på plads, og nu er vi i mål og kan gå i gang. 

Normalt ville I beboere blive indbudt til et lille arrangement, hvor vi ville fortælle lidt om, hvordan renoveringen kommer 
til at forløbe og skyde den officielt i gang. På grund af Corona kan det desværre ikke lade sig gøre i øjeblikket. Vi har 
derfor valgt at fortælle om de vigtigste punkter i dette og kommende nyhedsbreve. 

Hvad kommer der til at ske?
Boligerne på Fredbovej skal igennem en gennemgribende renovering, som blandt andet medfører:

Entreprenøren
Entreprenøren, som skal stå for renoveringen på Fredbovej er:

Materialevalg
I forbindelse med renoveringen af Fredbovej har du 
mulighed for at vælge nogle af de nye materialer 
til din bolig. Du kan blandt andet bestemme, hvilke 
klinker du ønsker på badeværelsegulvet og udse-
ende på køkkenlågerne, bordplade og resten af 
skabene i boligen. Du vil, når vi kommer lidt længere 
hen i renoveringen, få tilsendt et skema, hvorpå du 
kan krydse af, hvilke materialer, du ønsker. 

Beboerkontakt
Spørgsmål vedr. byggepladsen:
Projektleder Ole Rahbek 96 26 58 46

Spørgsmål vedr. genhusning:
Genhusningsådgiver Mette Junge Povlsen 96 26 58 38


