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KÆRE BEBOERE
Så er der igen nyt fra FAB...
SPØRGESKEMA - PERMANENT GENHUSNING
I marts 2021 udsendte vi mail med spørgeskema til
de beboere, hvis bolig skal rives ned (permanent
genhusning).
Vi har modtaget rigtig mange besvarelser og tusind tak for det.
Husk, at dine svar i spørgeskemaet ikke er bindende. De kan tilrettes, når vi går endeligt igang med
genhusningssamtalerne.

GENHUSNINGSSAMTALER
De første indledende genhusningssamtaler opstarter i maj 2021 for de beboere hvis boliger skal
nedrives.
I får besked i jeres postkasser om hvor og hvornår genhusningssamtalen afholdes.
”ÅBENT KONTOR” OPSTARTER SNART
Som I nok ved, har vi på grund af corona-restriktioner måttet afvente med åbning – men nu er det
endelig blevet muligt, så vi opstarter:
Onsdag den 5. maj 2021 kl. 15.00 til 17.00.

Hvis du bor i en af de boliger, der skal nedrives,
og ikke har modtaget en mail med et spørgeskema, så kontakt Charlotte på tlf. 63 12 56 21
eller mail
genhusning@fabbo.dk
Det hjælper os meget at kende jeres ønsker, når vi
opstarter med de indledende genhusningssamtaler.
SPØRGESKEMA - MIDLERTIDIG GENHUSNING
I maj 2021 udsendes spørgeskema til de beboere
der skal midlertidigt genhuses.
Vi mangler en del mailadresser og har brug
for jeres hjælp så vi kan få opdateret jeres
kontaktoplysninger.
Send gerne en mail til genhusning@fabbo.dk
med jeres kontaktoplysninger, indeholdende:
Adresse - Mail - Telefon
Så får vi opdateret jeres kontaktinfo i vores
systemer.

Du kan møde os i beboerhuset, Birkeparken 244,
hvor vi vil svare på spørgsmål om de forandringer,
der kommer til at ske i Birkeparken, og hvor du kan
komme og spørge til din genhusning.
Vi kan træffes på følgende dage:
Onsdage fra kl. 15.00 til 17.00
Torsdage fra kl. 9.00 til 11.00
Vi glæder os til at hilse på jer.
Møderne vil altid blive afholdt i henhold til myndighedernes gældende COVID-19 retningslinjer.

Læs mere, og se kontaktoplysninger på genhusningskonsulent og projektleder på bagsiden
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HVEM ER VI?

Charlotte Mathiesen er genhusningskonsulent i FAB og dermed også for Birkeparken.

Peter Rothman Boas er projektleder for
helhedsplanen i Birkeparken, og kan svare på
spørgsmål om denne.

Charlotte Mathiesen er genhusningskonsulent i FAB og dermed også for Birkeparken.

Peter er med til onsdagsmøderne.

Du kan møde Charlotte i beboerhuset, hvor
hun kan hjælpe med udfyldelse af spørgeskema og svare på spørgsmål om genhusning.

Du er altid velkommen til at kontakte Peter,
hvis du har spørgsmål til den fysiske helhedsplan.
Peter kan kontaktes på:
tlf. 30 80 17 50 eller mail pebo@fabbo.dk

Charlotte vil afholde genhusningssamtaler
og hjælpe i hele forløbet.
Charlotte kan kontaktes på:
Tlf. 63 12 56 21 eller mail:
genhusning@fabbo.dk
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