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VASKERI
Vaskericontaineren er nu fjernet, og vi henvi-
ser i stedet til at I bruger vaskeriet i fælleshu-
set, som nu er i fuld drift.

KORT STATUS
Alle er nu flyttet ind i blok 32 (150A-152J), også 
kaldet pensionisten. Ligeledes er alle flyttet ud 
af blok 31 (154-176), hvor vi er i fuld gang med 
ombygningen.

Snart flytter de første beboere ud af blok 38 
(62-84), som er den sidste blok i helhedspla-
nen.

Porthullet i blok 31 er ved at blive lavet, og vi 
har netop fjernet teltet, så nu er selve porthul-
let synligt.

Udearealerne færdiggøres løbende som vi 
færdiggør bygningerne, og det betyder at vi 
er i fuld gang overalt.

FÆLLESHUSET
Reglerne for fælleshuset blev vedtaget på et 
ekstraordinært afdelingsmøde før sommerfe-
rien, og fælleshuset kan dermed lejes ud. Hvis 
du ønsker at leje fælleshuset, skal du kontakte 
ejendomsmesteren i kontortiden.

Multibanen er nu opstillet, og det eneste der 
mangler, før den kan blive taget i brug, er op-
stregningen. Efter planen bliver multibanen  
opstreget inden for de næste uger, og så kan 
den tages i brug.
Vi håber, at I bliver glade for jeres nye multi-
bane!

MULTIBANEN

Vi har tidligere skrevet til jer, at der er 
for meget affald, som ikke bliver sorte-
ret korrekt. 

Vi oplever, at renovationen kører igen uden at 
tømme molokkerne, fordi affaldet ikke er sor-
teret korrekt. Det er til gene for både renova-
tionen, jer beboere og jeres ejendomsmestre, 
som skal sortere affaldet i molokkerne.
Ejendomsmestrenes løn betales af jer beboe-
re, så hvis de skal bruge tid på at sortere affald,
kan det i sidste ende betyde en huslejestig-
ning for jer.

Molokkerne til de to ekstra fraktioner (plast + 
mad- og drikkekartoner) er kommet, så husk 
at bruge dem også.

SORTÉR DIT AFFALD !

https://fabbo.dk/fyrreparken_helhedsplan/

