
Nyhedsbrev 
Jens Juels Vej

H DFV BA AA AE  Y

Jens Juels Vej

KÆRE BEBOERE PÅ JENS JUELS VEJ

Husk at påføre navn og adresse på spørgeskemaet.
Spørgeskemaet skal afleveres senest den 19. marts i 
ejendomsmesterens postkasse.

Renoveringen af jeres afdeling er godt i gang, og beboerne 
i blok 4 er alle genhuset.

I forhold til de næste genhusninger, har vi brug for at vide 
om du vil genhuses permanent eller midlertidigt.

Vi har udarbejdet et kort spørgeskema, som vi vil bede dig 
udfylde og aflevere i ejendomskontorets postkasse.
Spørgeskemaet er vedhæftet dette brev.

Du får indkaldelse til genhusningssamtalen i din post-
kasse.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte din genhus-
ningskonsulent:
Peter Hesel kan kontaktes på mail ph@vming.dk eller på 
telefon 22 27 39 44.

Vi ser frem til at modtage din besvarelse.

Med venlig hilsen
Fyns Almennyttige Boligselskab

Der afholdes genhus-
ningssamtaler for de 
beboere i afdelingen 
der ønsker permanent 
genhusning i uge 
13 og 14.

Der afholdes genhus-
ningssamtaler for blok 
3 i uge 
15, 16 og 17.

NR. 1 I MARTS 2021



Afleveres i udfyldt stand senest den 19. marts 2021 i ejendomskontorets postkasse 
Tak for din besvarelse 

 

 

       Bilagt Nyhedsbrev  nr. 1 

Spørgeskema Jens Juels Vej, Odense M 
Permanent eller midlertidige flytning? 
 

Navn 
 

 

Adresse 
 

 

Mail 
 

 

Telefonnummer 
 

 

Hvor mange bor i boligen?  
Anfør antal 

 
 

Angiv alder på alle beboere i 
boligen 

 

 

Ønsker du en permanent eller midlertidig genhusning? Sæt kryds 

□ Jeg ønsker permanent genhusning i afdelingen (jeg kommer ikke tilbage til min oprindelige bolig efter endt 
genhusning) 
 

□ Jeg ønsker permanent genhusning udenfor afdelingen. 
 

□ Jeg ønsker midlertidig genhusning (jeg kommer retur til min oprindelige bolig efter endt genhusning) 

 

Hvis du ønsker en permanent genhusning i din afdeling, bedes du her beskrive hvilken type bolig du er interesseret i 
(f.eks. etage, antal værelser m.m.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hvis du ønsker en permanent genhusning udenfor afdelingen, bedes du her beskrive hvilken type bolig du er 
interesseret i (f.eks. etage, antal værelser m.m.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hvis der er ønske om permanent genhusning og det viser sig, at der er flere lejere der ønsker samme bolig, vil boligen først blive tilbudt den lejer, der i længst tid har 
boet i afdelingen. 
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