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Kontakt
Du får løbende nyhedsbreve udgivet af FællesBo med 
seneste nyt om renoveringen. Du kan finde samtlige 
nyhedsbreve 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. 

Hvad er der sket i din bolig?

• Nyt åbent køkken
• Nyt rummeligt badeværelse med gulvvarme
• 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

Nu kan du snart flytte 
tilbage til Fredbovej

Indflytningsmøde
Kort før din indflytning, vil du og dine naboer blive in-
viteret til et kort indflytningsmøde. Her vil projektleder 
Ole fortælle om processen omkring fejl og mangler, 
dørtelefon, ventilation, tv og internet mv. 

Det hører du mere om, når vi kommer lidt 
tættere på. 

Udearealerne
I forbindelse med renoveringen er der også sat  penge 
af til afdelingens udearealer. 

Ved indgangspartierne bliver der blandt andet lagt nye 
fliser og plantet nye hække.

I følge aftale med afdelingens inspektør og vicevært 
er det dog aftalt, at der gemmes en del af pengene. 
Når afdelingen igen er fuldtallig, og der eventuelt er 
nedsat en afdelingsbestyrelse, har I herefter mulighed 
for at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Dette 
kan ske på et afdelingsmøde.

Det betyder også, at der som sådan ikke bliver lavet 
noget på arealet bag bygningen. Den vil bestå som 
ren græsplæne, indtil andet besluttes.  

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

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

Se 
billeder 

på næste 
side

For et par år siden sagde I beboere på Fredbovej ’ja tak’ til en renoveringen af jeres afdeling. Håndværkerne fra 
Thyholm Murer rykkede ind og har nu været i gang i næsten et år. Renoveringen er gået godt, og nu varer det ikke 
længe, før du kan flytte tilbage til en dejlig bolig på Fredbovej. 

Helt præcist kan du flytte ind sidst i april 2022. Planen var oprindeligt, at renoveringen ville være afsluttet i marts, 
men der er sket et lille skred i tidsplanen den sidste tid. Blandt andet er leveringen af køkkenelementerne blevet lidt 
forsinket, og så har vi måtte udskifte hele kloaksystemet, hvilket ikke var med i den oprindelige plan. 
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Det går stærkt på Fredbovej nu. Håndværkerne er i fuld sving med de sidste ting. 
Der lægges trægulv og fliser og snart kan inventaret sættes op. 


