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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.

Status på renoveringen af Mindeparken

Rådgiver-teamet Kuben Management, plusArkitekter og CC Green kører videre med projekteringen i 
samarbejde med FællesBo. Med input fra renoveringsudvalget og jer beboere justeres og optimeres 
projektet, så vi kan få alle ender til at hænge sammen. For at optimere økonomien er det blandt andet 
nødvendigt at ændre i indretningen af flere boliger. Lejlighedskataloget, som blev udleveret ved beboer-
møderne i 2020, bliver derfor revideret. Det reviderede lejlighedskatalog vil blive lagt på fællesfremtid.dk 
i løbet af december. Det vil I naturligvis få nærmere besked om. 

Onsdag den 12. oktober 2022 var beboerne i Mindeparken samlet til et statusmøde om renoveringen og 
en workshop om de kommende udearealer. 

Næste større milepæl bliver, når vi sender projektet i udbud for at finde de bedste håndværkere til den 
store opgave. Planen er, at udbudsmaterialet er klart og kan sendes i udbud til primo 2023. 

Tidsplan – hvornår rykker 
håndværkerne ind?

Tidsplanen er blevet udskudt nogle må-
neder. Der er forventet opstart på renove-
ringen i etape 1 omkring juni 2024. 

Du kan altid se den sidst opdaterede tidsplan på 
fællesfremtid.dk. Du er også velkommen til at 
kontakte FællesBo, hvis du har spørgsmål. 

Husk, at der løbende kan ske ændringer, som 
kan rykke lidt på planen.

Renovering
Projektleder 
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Har du spørgsmål
Genhusning
Genhusningsrådgiver 
Mette Junge Povlsen
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Holstebro Flytte- og Budcentral tager hånd 
om din flytning
FællesBo har indgået en aftale med Holstebro Flytte- og Budcentral, som står klar til at hjælpe, når dine 
ting skal flyttes. 

Når du skal flytte ud af din bolig og over 
i enten en midlertidig bolig, mens reno-
veringen står på, eller i en ny permanent 
bolig, har du mulighed for at få Holstebro 
Flytte- og  Budcentral til at stå for flytnin-
gen. Du har også mulighed for selv at stå 
for flytningen. 

Du vil i så fald modtage en kompensation. 

På www.fællesfremtid.dk finder du en liste 
med gode råd, når du skal til at pakke 
sammen.

God workshop om udearealer
og status på renoveringsplanerne
Onsdag den 12. oktober 2022 var beboerne fra Mindeparken 
samlet til et statusmøde om renoveringen og en workshop om 
de kommende udearealer. 

Mødet fandt sted i Golfklubbens festlokale lige ved siden af 
afdelingen. Der var god opbakning til mødet, og knap 50 
beboere deltog. 

Projektleder Ole fra FællesBo gav en status på projekterin-
gen. Herefter fortalte arkitekten fra plusArkitekter, hvordan der 

arbejdes på at få de bedst mulige indretninger i lejlighederne, så økonomien kan hænge sammen. Til slut 
gennemgik rådgiver Jeppe fra Kuben Management forventningerne til tidsplanen. 

Efter en lille pause skød plusArkitekter en lille workshop i gang, hvor beboerne havde mulighed for at 
komme med input og ønsker til de kommende udearealer. Beboerne bød ind med mange gode idéer, som 
nu skal prioriteres i samarbejde med renoveringsudvalget. Landskabsarkitekten fra plusArkitekter vil tage 
udgangspunkt i disse input, når planerne for udearealerne skal tegnes færdig. 

På www.fællesfremtid.dk finder du præsentationen fra aftenens program.


