Kære Beboere
Som opfølgning på vores sidste nyhedsbrev vedr. udbedring af fejl og mangler i jeres boliger, kan
vi nu meddele, at entreprenøren starter op med udbedringen tirsdag den 25. maj.
Udbedringen vil starte op på Uffesvej og fortsætte op langs Bystævnevej indtil man har indhentet
det tilbageløb, som er opstået på grund af Corona, hvor det ikke har været muligt at komme ind i
de berørte boliger. 14 dage før vi kommer til din opgang, vil du modtage et brev, som beskriver
nærmere med hensyn til nøgleudlevering, tidspunkt mm.
Der vil ved skurbyen overfor Uffesvej 4 blive hængt en overordnet tidsplan op som angiver hvornår
vi når frem til din opgang.
Kaffemøder
Der har de seneste tre tirsdage været afholdt kaffemøder mellem kl. 15-17 i skubyen overfor
Uffesvej 4. Kaffemøderne fortsætter indtil videre maj måned med.
Der har desværre ikke været så mange besøgende, som vi havde håbet på, så opfordringen fra os
er, at hvis du har spørgsmål, så mød endelig op og få en snak med FAB’s Projektleder Franz
Leitner.
Hvis der er mange fremmødte, kan du blive bedt om at vente udenfor, så vi sikrer god afstand og
overholder Corona-anbefalingerne. Der er krav om mundbind, og vi henstiller til, at der kun møder
én person op pr. husstand.
Kontakt os i FAB
Det er vigtigt for os at have en god dialog med jer beboere, og udover de fysiske tirsdagskaffemøder på Uffesvej, er du også velkommen til at kontakte os via nedenstående
kontaktpersoner:
•

Har du spørgsmål vedrørende husleje, forbrug og udlejning– kan du kontakte vores
kunderådgiver Tina Rasmussen. Telefon: 63 12 56 31 e-mail: tira@fabbo.dk

•

Har du spørgsmål omkring genhusning - kan du kontakte genhusningskonsulent
Peter Hesel. Telefon: 22 27 39 44 e-mail: ph@vming.dk

•

Har du spørgsmål til byggeriet, herunder fejl og mangler i din bolig, kan du kontakte
vores projektleder Franz Leitner. Telefon: 63 12 56 55 e-mail: fl@fabbo.dk

Du kan også finde en del relevant materiale og nyhedsbreve med tidsplaner og information på
www.fabbo.dk. Du kan her bl.a. læse mere om renoveringsomfanget af moderniseringsboligerne i
forrige nyhedsbrev nr. 16, som blev omdelt i december 2020.
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