
Nyt om renoveringen i 
afd. 016 Sjællandsparken
Nr. 6 - oktober 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.

Tidsplan – hvornår 
rykker håndværkerne 
ind?
Der er forventet opstart på 
renoveringen omkring februar 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.

Status på renoveringen af Sjællandsparken
Sjællandsparkens renovering kører efter planen. Renoveringen er nu budt ud som en hovedentreprise, 
og vi får priser ind fra fem hovedentreprenører i starten af november. De fem hovedentreprenører er i 
forvejen blevet prækvalificeret. Alt afhængig af, hvordan priserne ender, og indholdet af tilbuddene er 
skruet sammen, vil vi vurdere dem op imod hinanden. 

Vi kan endnu ikke sige præcis, hvornår en entreprenør er endelig på plads. Det afhænger af, 
hvor godt de priser, vi får ind, rammer plet, og om vi skal ud i forhandlingsrunder med de 
forskellige tilbudsgivere.

Vi forventer dog stadig, at tidsplanen holder, og at de første beboere i etape 1 skal flytte 
ud til februar, og at vi herefter starter op på renoveringen. 

Som tidligere nævnt vil der blive afholdt et informationsmøde, inden vi går i gang med renove-
ringen. Her vil planen blive gennemgået, og I beboere skal stemme om de ændringer, der er foretaget i 
løbet af projekteringsfasen. 

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. 

Læs om 
genhusning på 

fællesfremtid.dk
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Renovering
Projektleder 
Lars Bækgaard
96 26 58 23
larb@faellesbo.dk

Har du spørgsmål
Genhusning
Genhusningsrådgiver 
Mette Junge Povlsen
96 26 58 38
mjp@faellesbo.dk

Hvor ren skal min bolig være, når jeg flytter?
Flere har spurgt om, hvor rent der skal være, når man flytter ud af sin bolig, der skal renoveres. 
Det fortæller vi her.

Når du flytter ud af din bolig, som skal gennemrenoveres, er det selvfølgelig ikke 
nødvendigt med den helt store rengøring. Det vil for eksempel være spildt arbejde at 
afkalke fliserne på dit badeværelse, når det skal rives ned. 

Du skal:

• Støvsuge alle rum
• Tjekke, at alle dine skabe er tømte
• Fjerne synlig snavs. For eksempel ved dit komfur, gulv, toilet og køkkenskabe

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 renoveringen 
står på, eller i en ny permanent bolig, har du mulighed for at få Holstebro Flytte- og 
Budcentral til at stå for flytningen. 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.


