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KORT STATUS
Den sidste opgang i blok 31 (opgang 154) er 
klar til, at de sidste beboere kan flytte ind midt 
i marts. Som I nok har opdaget, er vi i fuld 
gang med udearealerne foran blokken.

Fra midt i marts er der således kun byggeplads 
på den nuværende byggeplads mod Åsumvej 
samt ved blok 38 (opgang 62-84).

De sidste udearealer bliver færdiggjort efter 
indflytning i den sidste opgang (opgang 84) til 
sommer. Det vil sige, at hele omdannelsen af 
Fyrreparken er færdig i løbet af sensommeren.

Vi begynder at etablere det nye vaskeri (sate-
litvaskeri) fra midt i april. Der kommer opslag 
op, når det er klar til at blive taget i brug.

De arbejder, der tidligere bevirkede en omkør-
sel gennem Fyrreparken, er nu færdige, og der 
er igen fri passage gennem Fyrreparken.

TORVEPLADSEN FORAN 
FÆLLESHUSET
Som I kan se, er vi ved at færdiggøre torve-
pladsen foran fælleshuset. Lige nu er vi ved at 
lægge belægninger og gøre klar til legered-
skaber. 
Vi glæder os til vejret bliver bedre og pladsen 
kan tages i brug til foråret.

TYVERI
Vi har desværre haft et par tilfælde med tyveri 
fra byggepladsen, men med hjælp fra jer be-
boere har vi fået tips, som har hjulpet til opkla-
ring. Tusind tak!

PARKERING
Vi har tidligere skrevet til jer omkring den nye 
cykel- og gangsti ved blok 34 (opgang 128– 
138), hvor der er kørsel forbudt. Ligeledes må 
der ikke parkeres i området bag bygningerne. 

Desværre er dette stadig en udfordring, og 
det bevirker, at skraldebilerne ikke kan kom-
me igennem, når de skal tømme molokkerne.

Der vil blive uddelt bøder, så snart p-selskabet 
starter op.

FÆLLESHUSET
Der er kommet vægtere i fælleshuset, og åb-
ningstiderne er udvidet, så der nu er åbent 
indtil kl. 21.30. Herefter kommer vægterne og 
sikrer sig, at fælleshuset er tomt og låst af.

DØRTELEFONER/AD-
GANGSKONTROL
Vi oplever desværre stadig periodiske proble-
mer med dørtelefonerne/adgangskontrollen. 
Sig til, hvis der er noget, som ikke virker, så vi 
kan få det lavet.

BIODIVERSITET

Ved legepladserne foran blok 32 (op-
gang 150A-152J) udlægges et større 
areal med mere biodiversitet, hvilket 
betyder, at vi lader planter og græsser 
gro vildere til glæde for insekter og dy-
reliv i området.

Den lille bakke ved multibanen bliver 
tilsvarende plantet til med vildere natur.

https://fabbo.dk/fyrreparken_helhedsplan/

