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KORT STATUS
Beboerne over den første port i blok 31 er flyt-
tet ind. I porten bliver der senere etableret et lille 
vaskeri. I får mere information, når vi nærmer os.

Det sidste blokmøde i helhedsplanen blev afholdt 
den 6. oktober i blok 38, og beboerne er i fuld 
gang med at flytte ud.

HOVEDDØRE ER LÅST
Der er nu sat adgangskontrol op, og det betyder, 
at alle hoveddøre fra det fri vil og skal være luk-
kede og aflåst.
Der er derfor kun adgang i opgange for jer be-
boere i opgangen, og de gæster, I lukker ind.
Husk, at holde dørene lukket og lad være at læg-
ge f.eks. dørmåtter i klemme. Dørene er låst for 
jer beboeres skyld.
 
Jeres låsebrik giver adgang til jeres egen opgang 
og den del af kælderen, hvor jeres depotrum er 
placeret, samt til fælleshusets mellemste etage i 
dagtimerne.
 
Vi har desværre haft en del udfordringer med 
en softwareopdatering, men de problemer skul-
le nu være overstået. Vi beklager den ulejlighed 
det har givet.

PARKERING
Der må IKKE køres på den nye cykel- og gang-
sti ved blok 34 (opgang 128 – 138), og der må 
IKKE parkeres i området bag bygningerne.  
Vores skraldebiler kan ikke komme igennem, og 
de ekstraudgifter som pålægges afdelingen for 
dette, kan i sidste ende betyde en huslejestigning 
for jer beboere.

Vi er ved at færdiggøre torvet midt i Fyrreparken, 
og derfor har vi i øjeblikket afspærret den norma-
le vej gennem Fyrreparken.
Det betyder, at almindelige personbiler skal køre 
op forbi det nye fælleshus for at komme igen-
nem, og alle større biler skal køre ind fra Rising-
vej, for at komme til den østlige ende,  og ind fra 
Åsumvej, for at komme til den vestlige ende.

OMKØRSEL

Den sidste måned har vi oplevet en del hærværk. 
Det betyder desværre, at vi har måttet lukke for 
adgang til multibanen – hvilket er rigtigt trist, for 
den blev brugt meget. 
Samtidigt har vi ændret åbningstiden i fælleshu-
set, så der kun er adgang mellem 7 og 16, eller 
efter aftale med bestyrelsen.
Belysningen på gangstierne bliver desværre også 
ødelagt, hvilket er meget utrygt, fordi vi så ikke 
kan garantere, at der er lys når I færdes udenfor.

Giv os meget gerne besked, hvis I ser noget der er 
ødelagt, så vi kan få det udbedret så hurtigt som 
muligt.

HÆRVÆRK

Arbejderne med sivegaden og gangstien (til gran-
parken) er i gang med de allersidste arbejder. Som 
I kan lugte, er der lagt et gødningslag (muld og 
hestemøg) ud, og gartnerne er i fuld gang med at 
plante ud.
Der mangler endnu nogle arbejder ved selve ram-
pen fra p-pladsen og så skal det sidste lag asfalt 
på til foråret. 
Men tag endelig området i brug – det er jeres!

SIVEGADE OG GANGSTI

https://fabbo.dk/fyrreparken_helhedsplan/

