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KORT STATUS

GENHUSNING

Etape 1, som omhandler renovering af blok 4, er i

BLOK 3:

fuld gang, og de første opgange bliver færdige til
indflytning i uge 37-38.

Løbende vil flere opgange blive færdige og omkring årsskiftet vil alle lejlighederne i etape 1 være
færdige.

Beboerne fra blok 3 er nu fra-

flyttet og nedbrydningsarbejderne opstarter i uge
34.

Udover intern genhusning i afdelingen er beboerne blevet genhuset i Riisingsparken, Højstruppar-

Renovering af blok 3 er startet op, og nedbrydning/miljøsanering starter op i uge 33-34.

Det er de samme arbejder og processer som skal

ken og Fyrreparken.

BLOK 2:

Genhusningskonsulenterne Peter Hesel og Jakob

ske i blok 3, som i blok 4.

Weissschädel har afholdt indledende genhusnings-

Renovering af blok 2 vil starte op omkring årsskif-

Lige nu arbejdes på at finde genhusningsboliger

samtaler for blok 2.

?

tet, og blok 1 forventes opstartet i april 2022.

ÅBENT KONTOR
Fremover vil der være åbent kontor hver tirsdag mellem kl. 14.30 og
16.30. Første dag med åbent kontor
er den 7. september.

Her vil det være muligt at komme ned

forbi og få svar på spørgsmål i forbindelse med
helhedsplanen.

Det vil være projektleder René Rode Andersen,
som vil være tilstede.

”Kontoret” er det lille rum ved selskabslokalerne på
Jens Juels Vej 2A.

for blok 2. Som for blok 3 vil der også i denne omgang blive genhuset udenfor afdelingen.

Genhusningskonsulenterne indkalder til opfølgen-

de genhusningssamtaler for blok 2 i september
måned.

FLYTNING INTERNT I AFDELINGEN:

Husk at tage fat i din genhusningskonsulent, hvis
du ønsker en permanent flytning internt i afdelingen.

Boligerne tildeles efter anciennitet i afdelingen.
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FILMOPTAGELSER PÅ
JENS JUELS VEJ

Der er grundlæggende 2 typer

På tirsdag og onsdag d. 24 og 25 august vil der

Den ene type hedder ”Tilgænge-

spillefilm i en af lejlighederne i blok 2.

lejligheder.

lighedslejligheder” og den anden

komme et filmhold og optage nogle scener til en

type hedder ”Moderniseringslejligheder”.

Filmholdet kommer til at optage en del plads ved

Hvad der sker i lejlighederne er i hovedtræk rid-

være til for meget gene for jer beboere.

set op herunder, men du er altid velkommen til at

komme til ”Åbent kontor” og få svar på hvad der
præcist sker i din lejlighed.

TILGÆNGELIGHEDSLEJLIGHEDER
(TYPE C)

• Der kommer nye døre, vinduer og facadepartier

• Alt inde i lejligheden er nyt
• Lejlighederne får en altan

• Der kommer boligventilation

MODERNISERINGSLEJLIGHEDER
(TYPE A+B+D+E)

• Der kommer nye døre, vinduer, facadepar-

Jens Juels vej til deres udstyrsbiler, men de bør ikke

Vær opmærksom på, at der til nogle af optagelser-

ne vil blive brugt en rekvisit der skal ligne en hjort.
I skal derfor ikke blive forskrækkede, hvis I ser en
hjort på svalegangen. Det er helt under kontrol.

Hvis I har lyst til at vide mere om filmen kan i læse
om den i denne pressemeddelelse fra FilmFyn:

http://www.filmfyn.dk/pressemeddelelse-filmfyn-stoetter-christian-lollike-spillefilm/

KONTAKT FAB

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

tier

Har du spørgsmål omkring din genhusning, kan

• Installationer opdateres, dvs. delvis nyt

mail: ph@vming.dk eller Jakob Weissschädel på

• Nyt køkken, med nyt gulv

du kontakte genhusningskonsulent Peter Hesel på

• Eksisterende vægge og træværk renoveres

mail: jw@immanens.dk

• Eksisterende indvendige døre renoveres

Har du byggerelaterede spørgsmål, kan du kontak-

• Eksisterende gulve renoveres
• Der kommer boligventilation

ÅBEN LEJLIGHED

Det er muligt at se to færdigrenoverede
moderniseringslejligheder:

Tirsdag den 7.9. kl. 14.30-16.30 og
Fredag den 10.9. kl. 8.00-10.00

Det drejer sig om lejlighederne på

Jens Juels Vej 44, st. og Jens Juels Vej 46, st.

te projektleder René på rean@fabbo.dk

