
Nyt om renoveringen i 
afd. 104 Fredhøj
Nr. 6 - november 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.

Oktober med workshop og statusmøde
Arbejdet med Fredhøjs renovering går planmæssigt. Arkitekt- og ingeniørfirmaet Norconsult, som er 
rådgiver på Fredhøjs helhedsplan, har sammen med FællesBo fuld gang i projekteringen. 

Udfra input fra renoveringsudvalget og jer beboere justeres og optimeres projektet, så vi kan få alle 
ender til at hænge sammen. I oktober blev der afholdt workshop om de kommende udearealer med 
arkitektfirmaet By + Land og senere på måneden statusmøde om renoveringen for alle beboere. 

Næste større milepæl bliver, når vi skal sende projektet i udbud for at finde de bedste håndværkere til 
den store opgave. Projektet på Fredhøj er et kompliceret projekt, da der findes utrolig mange boligtyper 
i afdelingen, og der er stadig en del, som skal arbejdes igennem. Planen er, at udbudsmaterialet er klart 
og kan sendes i udbud til marts 2023. 

Du vil stadig løbende kunne møde rådgiverne i afdelingen, når de udfører supplerende 
undersøgelser og opmålinger.

Tidsplan – hvornår rykker 
håndværkerne ind?
Der er forventet opstart på 
renoveringen omkring september 2023.
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 kan ske ændringer, som kan rykke 
lidt på planen.

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

Har du spørgsmål
Genhusning
Genhusningsrådgiver 
Tina Lykke Andersen
96 26 58 51
tla@faellesbo.dk



Nyt om renoveringen i 
afd. 104 Fredhøj
Nr. 6 - november 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.

God workshop om udearaler
med landskabsarkitekten
Torsdag den 6. oktober blev der afholdt workshop 
om de kommende udearealer, som i forbindelse med 
renoveringen også skal have et løft. 

Mødet foregik i Døvehuset, og alle beboere fra 
Fredhøj var inviteret. 

Beboerne bød ind med mange gode idéer og input, 
som landskabsarkitekten fra By + Land og 
Norconsult tager udgangspunkt i, når planerne for udearealerne skal tegnes færdig.

På fællesfremtid.dk finder du præsentationen fra workshoppen. 

Beboerne fik status på arbejdet med renoveringen
Torsdag den 27. oktober var beboerne igen samlet i Døvehuset, hvor alle beboere fra Fredhøj var inviteret. 
Denne gang gav Norconsult og projektleder Lars Simonsen en status på, hvordan projekteringen skrider 
frem. 

Især gennemgangen af principperne for, hvordan arktitekterne optimerer boligindretningerne affødte 
spørgsmål, og mange var interesserede i, hvordan deres bolig bliver indrettet. 

Alle boligtyper er endnu ikke på plads, men FællesBo forventer, at have et revideret lejlighedskatalog 
klar i løbet af januar. 


