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KORT STATUS GENHUSNING
Etape 1 er i fuld gang, og inden længe skal vi igang 
med etape 2. 

TIDSPLANEN FORLÆNGES
Der har været ekstraordinære udfordringer om-
kring bortskaffelse af miljøaffald samt uventede 
lange leveringstider på materialer, hvilket betyder 
at vi har måttet ændre tidsplanen.
Dette får konsekvens for jer beboere, der skal tilba-
ge til jeres oprindelige boliger i Blok 4.
Jeres genhusningsperiode bliver forlænget med 6 
uger.
Der vil tilgå information til alle berørte beboere 
snarest. Her vil I få oplyst hvornår I skal flytte tilba-
ge til jeres oprindelige bolig og praktikken i forbin-
delse med dette.
Vi har givet flyttefirmaet besked omkring oven-
nævnte, så de ved at allerede aftalte flytteaftaler 
tilbage til blok 4 skal udskydes med 6 uger.
Vi beklager, at jeres genhusning forlænges, og vi 
lægger alle kræfter i at gøre det så gnidningsfrit 
som muligt. 

Genhusningskonsulenterne Pe-
ter Hesel og Jakob Weissschä-
del har nu gennemført samtaler 
med de beboere, der i det omdelte spørgeskema 
har ønsket en permanent flytning internt i afdelin-
gen.
Der er rigtig mange af jer der har udfyldt spørge-
skemaet – tak for det, det har været en stor hjælp.

Desværre har de permanente udflytninger ikke æn-
dret på, at vi for etape 2 og fremadrettet vil være 
nødsaget til genhuse udenfor afdelingen. Det vil 
derfor kunne forventes, at genhusning vil ske i an-
dre af FAB’s afdelinger indenfor Odense Kommune.
Vi er klar over, at en genhusning forandrer hverda-
gen, især hvis den skal ske udenfor de vante ram-
mer og der skal ikke være tvivl om at FAB gerne 
havde set at alle kunne genhuses internt i afdelin-
gen.

For etape 2 (blok 3) er der lavet genhusningsaftaler 
i Højstrupparken, Risingparken og Fyrreparken.
Vi prøver så vidt muligt at tage hensyn til jeres øn-
sker og behov i det tilbud I modtager om en gen-
husningsbolig. 
Derfor er det vigtigt at I er så præcise som muligt 
i forhold til ønsker og behov om genhusning, så vi 
sammen kan finde den bedste løsning for dig og 
din familie.



KONTORTID

KONTAKT FAB

I forbindelse med jeres tilbageflytninger, og de 
spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse, vil 
der blive oprettet kontortid, hvor det bliver muligt 
for jer at komme i kontakt med  byggeledelsen og 
FAB.

Der vil blive udsendt nærmere 
information omkring dette efter 
sommerferien.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål.

Har du spørgsmål omkring din genhusning, kan 
du kontakte genhusningskonsulent Peter Hesel på 
mail: ph@vming.dk.

Har du byggerelaterede spørgsmål, kan du kontak-
te projektleder René på rean@fabbo.dk
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EFTER SOMMERFERIEN BLIVER DET MULIGT AT SE 
EN NYRENOVERET LEJLIGHED. I FÅR NÆRMERE 
INFO SENERE.

”ÅBEN 
LEJLIGHED”

ETABLERING AF BYGGE-
PLADS OMKRING BLOK 3
Inden sommerferien opstartes der så 
småt på etablering af byggeplads om-
kring blok 3. Der startes ligeledes op 
med nogle udvendige arbejder.
I bliver naturligvis varslet, såfremt arbejderne er 
støjende.

?
GENHUSNING FORTSAT
ETAPE 3:
GENHUSNINGSSAMTALER
Genhusningskonsulenterne oplyser, 
at genhusningssamtalerne for etape 
3 opstartes i juli måned. Samtalerne 
bliver afholdt i beboerhuset. De berørte beboere 
vil modtage en særskilt indkaldelse i deres post-
kasse.

VIDSTE DU..
At du kan finde lejlighedsplaner og 
huslejeoversigt over de renoverede boliger på 
vores hjemmeside: 

www.fabbo.dk/jens_juels_vej_helhedsplan/


