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KORT STATUS
Arbejdet ved blok 33 er i fuld gang, og blok-
ken er godt igang med udflytningen til gen-
husning. 

De første beboere er flyttet ind i blok 36.

Der er etableret byggeplads foran blok 32 
(også kaldet pensionisten). 

Blok 37 er helt færdig, og alle beboere er flyt-
tet hjem.

Anlægsarbejderne i forbindelse med blok 37 
er også langt, og molokkerne er taget i brug.

Byggepladskontoret flytter mellem jul og nyt-
år til en placering ud mod Åsumvej.

INFRASTRUKTUR-
PROJEKTET
Arbejdet med at lave belægninger på oplevel-
sesbåndet og med etablering af sivegaden er 
i fuld gang. 

Der er revet garager ned der, hvor ned-
kørslen til parkeringspladser skal være.  
 
På grund af infrastrukturens arbejde, er der 
stadig byggeplads foran blok 35.

Fremadrettet bliver opgangene og udearea-
let foran opgangene færdiggjort i samme takt 
som beboerne flytter ind. 

På grund af arbejderne i infrastrukturplanen 
bliver udearealerne foran blok 34 og 35 fær-
diggjort senere.

Infrastrukturprojektet er stadig lidt efter tids-
planen, men arbejdet er godt igang.
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HUSK, AT DU ALTID ER VELKOMMEN TIL AT 
KONTAKTE OS: 

Peter Boas fra FAB kontaktes på 
mail: pebo@fabbo.dk eller telefon 30 80 17 50 

Hos Byggeledelsen kan Mahmoud kontaktes på 
mail: mrd@hansson-knudsen.dk

KONTAKTOPLYSNINGER
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Der er nu opsat molokker ved blok 37, og snart 
følger flere molokker. 

Derfor denne lille påmindelse om at huske at 
sortere jeres affald og benytte affaldspladsen 
til storskrald. 

Vi har i samarbejde med Odense Renovation 
udarbejdet planchen herunder, som I også kan 
finde ved molokkerne.

AFFALDSSORTERING
Det nye vaskeri, som er placeret i beboerhuset, 
er nu åbnet. Vi håber, at I bliver glade for det.

VASKERI
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