
Nyt om renoveringen i 
afd. 021 Gormsvej
Nr. 6 - september 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.

Beboerne stemte ’ja’ til ændringer i helhedsplanen
Beboerne på Gormsvej har godkendt de ændringer, der er foretaget i helhedsplanen under planlægnin-
gen af renoveringen. F.eks. ændringer i indretningsplanerne. 

Det skete på et ekstraordinært afdelingsmøde på Østergaards Hotel den 
29. august 2022.

Du finder referat og præsentationer fra mødet på www.fællesfremtid.dk - 
under afd. 021 Gormsvej. Her finder du også de reviderede boligplaner. 

Tidsplanen er ændret
På grund af længere forhandlinger med blandt andet Landsbyggefonden og Ginnerup 
om det endelige budget for renoveringen, har det desværre været nødvendig at ændre 
tidsplanen, så vi nu starter renovering 5 måneder senere end forventet. 

Renoveringsopstart

Etape 1
(Gormsvej 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18)   April 2023

Etape 2 
(Gormsvej 20, 22, 24, 26, 28, 30 og 32)  Februar 2024

Etape 3      
(Gormsvej 13, 15, 17, 19, 21 og 23)    Januar 2025

Husk, at der stadig kan ske ændringer, som kan rykke lidt på planen. Du kan altid se den senest 
opdaterede tidsplan på www.fællesfremtid.dk

Tidspunktet 
for genhusning 

udskydes 
tilsvarende



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.

Lamper og gardiner i 
genhusningsboligerne
Når boligerne i din afdeling skal 
renoveres, betyder det, at din bolig ikke 
er beboelig i en periode. Derfor skal 
du flytte og genhuses i en anden bolig.

Vælger du at flytte tilbage i afdelingen, vil du 
blive midlertidig genhuset. 

Når du flytter i en midlertidig genhusningsbolig 
vil den på forhånd være udstyret med loftslamper 
og 
rullegardiner. 

Nedpakning - husk 
kælderrummet 
Måske er du allerede i gang med 
at rydde op i dine ting og pakke 
i flyttekasser. Du kan låne flyttekasser 
hos ejendomsfunktionærerne. 

Husk at dit kælderrum også skal pakkes ned i 
flyttekasser og tømmes helt, når du flytter. 

Ting, du ikke vil have med videre, skal til stor-
skrald eller afleveres i en genbrugsbutik. 

Ting til storskrald 

Har du ting, du ikke bruger mere, er du 
velkommen til at sætte dem til storskrald. 

Kontakt din ejendomsfunktionær, hvis du er i 
tvivl om, hvor du skal stille dine ting til 
storskrald.

Hold den gode stil og sorter tingene i de 
forskellige kategorier, der er markeret i skuret. 
Så hjælper du dine ejendomsfunktionærer. 
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Spørgsmål om genhusning

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

Til dig, der snart skal genhuses

Spørgsmål om renoveringen

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

Kontakt os, hvis du 
har spørgsmål


