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Nyhedsbrevet - information til dig

I maj i år stemte I beboere på Fredbovej ’ja’ til en reno-
vering af jeres afdeling ved et ekstraordinært afdelings-
møde. 

I vil derfor fremover modtage nyhedsbreve som dette. I 
nyhedsbrevet vil I blive opdateret på, hvad der sker 

med projektet nu og i nærmeste fremtid. Vi håber, 
det vil bidrage til, at I får et nogenlunde overblik over 
renoveringsprocessen. Indtil videre vil nyhedsbrevet 
ikke udkomme i et fast interval, men udelukkende, når 
der er noget relevant at fortælle. I vil også kunne finde 
nyhedsbrevene på www.fællesfremtid.dk under 
Fredbovej.

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. 

Tidsplanen er udskudt en smule

På afholdte informationsmøde i jeres afdeling den 
29. april i år meldte vi ud, at vi på daværende tids-
punkt forventede, at renoveringen af jeres afdeling 
gik i gang i maj 2020. 

Flere forhold har gjort, at den udmeldte tidshorisont 
desværre er skubbet, så vi kommer i gang senere 
end forventet. Af årsager kan blandt andet nævnes, 
at udarbejdelsen af udbudsmaterialet har taget 
længere tid, end vi først havde troet. 

Det betyder, vi sandsynligvis først igangsætter 
renoveringen omkring sommerferien 2020. 

Vi ved endnu ikke i hvilken rækkefølge afdelingens 
boliger renoveres. Så snart vi kender den præcise 
opstartsdato og har en renoveringsplan for hele 
forløbet, bliver det meldt ud til jer. 

Hvad kommer der til at ske?

Boligerne på Fredbovej skal igennem en gennem-
gribende renovering, som blandt andet medfører:

• Nyt åbent køkken
• Nyt rummeligt badeværelse
• Forbedret lydisolering vertikalt og horisontalt
• Nye trægulve og fodlister
• Nye indvendige døre
• Ny entrédør
• Maling af vægge, træværk og lofter
• Nye elinstallationer
• Balanceret ventilation
• Nye VVS-installationer
• Eksisterende altan bibeholdes
• Etablering af fællesrum i kælderen

Genhusning

Når boligerne på Fredbovej skal renoveres kan du ikke 
bo i din lejlighed i en periode. Derfor skal du flytte og 
genhuses i en anden bolig. Alle de mange spørgsmål 
om genhusning fylder naturligvis meget. Men der er 
god hjælp at få.

FællesBos genhusningsrådgiver Mette Junge Povlsen
bliver beboernes personlige rådgiver i forbindelse
med renoveringen og vil hjælpe alle godt igennem
processen.Du vil blive kontaktet af Mette ca et halvt år 
før renoveringen går i gang. 


