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Som beboer kan du stemme ja
eller nej til helhedsplanen. Et
nej til helhedsplanen medfører
at der udføres en reparationsmodel.

afdelingen.

Uanset om du stemmer ja
eller nej til helhedsplanen, vil
huslejen stige. Du kan se hvor
meget huslejen vil stige både
Helhedsplanen gennemføres
ved helhedsplanen og reparamed gennemgribende renove- tionsmodellen på side 26.
ringer og moderniseringer af
bygninger og udearealer, og
Der opnås de største forbeder støttet af Landsbyggefonringer for den mindste husleden.
jestigning ved valg af helhedsplanen.
Reparationsmodellen er uden
støtte fra Landsbyggefonden, Helhedsplanen er i øvrigt lavet
og dækker kun renovering af
i samarbejde med arkitektfirtekniske anlæg og nødvendige maet Juul & Frost Arkitekter
følgearbejder. Reparationsmo- A/S og ingeniørfirmaet Ingedellen er alene betalt af bolig- niør´ne A/S med baggrund i
afdelingens egne midler.
grundige forudgående tekniske undersøgelser af bygningNedrivningerne vil ske uanset erne, beboerinput fra beboom du stemmer ja eller nej til
ermøder i løbet af 2019 og
helhedsplanen.
2020, samt en lang række ”1 til
1 kaffemøder” med beboere i
Målet med helhedsplanen
beboerhuset.
er at skabe et tidssvarende,
trygt og lækkert boligområde Du kan se meget mere om
med plads til alle – både inde helhedsplanens renoveringer,
og ude. I fremtiden vil man
moderniseringer, husleje og
mødes på kryds og tværs af de valg mellem helhedsplanen
bygninger og opgange, man
og reparationsmodellen i de
bor i, f.eks. i de nye fællesloefterfølgende kapitler.
kaler, som bliver fordelt i hele

God læselyst!
Med venlig hilsen
Peter Rothman Boas
Projektleder i FAB
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OM HELHEDSPLANEN
FAB laver en helhedsplan, når en
boligafdeling er blevet slidt og
trænger til en gennemgribende
renovering og modernisering.

Som følge af den lovbestemte
udviklingsplan for Fremtidens
Vollsmose, skal der nedrives boliger i Birkeparken.

Formålet er at afdelingen fastholder et fuldt funktionsdygtigt
niveau, og samtidigt fremtidssikres med moderne og attraktive
boliger, som vedvarende kan
udlejes.

På fotoet er de bygninger der skal
fjernes markeret med rødt.

Som almen boligorganisation har
FAB mulighed for at søge støtte
hos Landsbyggefonden til udførelse af en helhedsplan. Landsbyggefonden har en række krav
til indhold og kvalitet i helhedsplanen og har derfor en meget
central rolle i helhedsplanen.
Birkeparken er nedslidt og derfor skal alle boliger, som ikke
nedrives, renoveres. Vi har lavet
omfattende forundersøgelser af
bygninger, rørinstallationer, indeklima mv. som alt sammen ligger
til grund for vurderingen af, hvad
der skal renoveres eller udskiftes.

DER SKAL BL.A. GØRES
NOGET VED:
•

Unødigt højt varmetab og
høje varmeregninger

•

Trækgener fra vinduer og døre

•

Dårligt indeklima i boligerne
pga. manglende ventilation

•

Fugt i boliger og risiko for
skimmelsvamp

•

Nedslidte rør- og afløbsinstallationer med risiko for svigt

•

Dårlig tilgængelighed for ældre og gangbesværede

STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet
af almene boligorganisationer
og oprettet ved lov.

BÆREDYGTIGHED
Helhedsplanen i Birkeparken sker
efter FABs målsætning om at skabe boligområder, der indtænker
grønne og miljørigtige løsninger.
Boligerne skal være sunde og
attraktive at bo i, og vi arbejder
derfor med en række konkrete
fokusområder, herunder:
•

Anvendelse af miljørigtige og
robuste byggematerialer

•

Optimering af boligens indeklima og energiforbrug

•

Skabe attraktive, trygge og
driftsvenlige udearealer

•

Understøtte bæredygtig beboeradfærd, f.eks. ved affaldssortering.

Landsbyggefonden støtter og
udvikler alment boligbyggeri
gennem forskellige låne- og
tilskudsmuligheder.
Fonden fungerer som en form
for ”sparekasse” for de almene
boligorganisationer, da fondens

Boliger markeret med
rødt nedrives.

indtægter stammer fra almene
beboeres husleje.
Landsbyggefonden støtter udelukkende ekstraordinære dele
af den fysiske helhedsplan, som
blandt andet tilgængelighedsboliger og udearealer.

og dele, som fonden ikke støtter (f.eks. nye køkkener).
Udover støtten fra Landsbyggefonden finansieres helhedsplanen ved at boligafdelingen
løbende har sparet op til renoveringer og vedligeholdelse –
kaldet henlæggelser.

Helhedsplanen indeholder både
dele, som Landsbyggefonden
støtter (f.eks. bygningsskader)

Nødvendig finansiering derudover dækkes bl.a. af huslejestigninger i boligafdelingen.

Alle boliger, som ikke
nedrives, renoveres.

Birkeparken renoveres med afsæt
i et helhedsorienteret perspektiv,
hvor både miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter vurderes og tilgodeses.
Når Birkeparken står færdigrenoveret, er det målsætningen, at
afdelingen bliver certificeret til
DGNB-sølv.
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ARBEJDERNE I KORTE TRÆK
ALTANER OG HAVER

Der er meget forskel på hvilke arbejder der foretages i de enkelte boliger – nogle bliver gennemgribende renoveret og ombygget og nogle skal kun gennem en mindre renovering.
Præcist hvad der sker i din bolig kan du se i lejlighedskataloget, hvor alle boligtyperne kan findes efter
adressen. Du kan finde lejlighedskataloget på www.fabbo.dk/birkeparken_helhedsplan.
De arbejder, der er fælles for alle bygningerne kan du se på de følgende sider.

•

Alle eksisterende altaner ændres, så den nuværende betonbrystning udskiftes med et
glasværn. Det giver bedre lys ind i boligen og bygningerne får et mere moderne udtryk.
Samtidig sikres øget tryghed ved øget udsyn fra boligerne.

•

I rækkehusene vendes tre af rækkerne, så rækkehusene mødes med indgang mod indgang og have mod have. Dermed skabes små lukkede vænger, med plads til at mødes og
lege.

VAND, VARME, VENTILATION, KLOAK OG EL
•

Alle rør i boligen udskiftes.

•

Der installeres nye afløbsinstallationer, som kan afhjælpe problematikken med tilstoppede
afløb.

•

Der installeres nye vandinstallationer, som giver mindre vandspild på grund af utætheder.
Dette gavner både miljøet og giver dig en mindre vandregning.

•

Elinstallationer opgraderes og istandsættes i nødvendigt omfang, så sikringerne ikke
sprænger, når kaffemaskinen tændes.

•

Der installeres ventilationsanlæg for at sikre bedre luft og et sundere indeklima i boligen.
Anlæggene bliver med varmegenvinding, så den friske luft bliver opvarmet på en energibesparende måde.

TAG, ISOLERING, FACADER OG VINDUER

BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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•

Tagene er ret nye og skal derfor ikke skiftes eller efterisoleres.

•

Facaderne skal udskiftes for at undgå de ´kuldebroer´, der bl.a. giver et højt varmeforbrug
og risiko for skimmelsvamp. Samtidig kommer Birkeparken til at fremstå flottere og mere
indbydende.

•

Alle vinduer og udvendige døre udskiftes. Det fjerner trækgenerne og giver samtidigt en
forbedring af både lyd- og og varmeisolering. Bygningerne bliver mere energibesparende.
Det giver et mindre varmetab, der både er godt for miljøet, og du får en lavere varmeregning. Samtidig bliver lysforholdet i boligerne bedre, og indeklimaet bliver sundere.

9

NYT KØKKEN OG BAD
•

Køkken og badeværelse bliver renoveret i alle boliger. I køkkenet indsættes nyt inventar,
herunder ny ovn og kogeplade, ny emhætte og nyt køleskab. Skabe og bordplader udskiftes.

•

Alle boliger får ny badsanitet, såsom wc, bruser og håndvask. Der er fokus på moderne
vandbesparende installationer, der er nemme at rengøre. Samtidig bidrager de også til at
din vandregning bliver mindre.

•

Der er plads og installationer klar til opsætning af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine i alle boliger.

VÆG, LOFT OG GULV
•

Vægge og lofter males.

•

Gulve renoveres eller udskiftes efter behov.

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER

Illustration af bolig fra opgang 270

•

Tilgængelighedsboliger er boliger, der indrettes så gangbesværede eller handicappede let
kan komme rundt i boligen med kørestol eller rollator.

•

Der er dog ikke krav om, at beboeren har et særligt behov for at bo i en tilgængelighedsbolig.

•

Vi har ingen tilgængelighedsboliger i Birkeparken i dag. Men i forbindelse med helhedsplanen ombygger vi ca. 1/4 af boligerne til tilgængelighedsboliger.

•

Det medfører også at elevatorerne i højhuset renoveres, og der etableres nye elevatorer i
de fleste af opgangene i blok 64 og 66.

Illustration af rækkehus
BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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UDEAREALER I KORTE TRÆK
PARKERING
Der er disponeret med ca. 250 p-pladser i Birkeparken, svarende til ca. 1 p-plads pr. bolig. Det
er muligt at etablere flere, hvis der skulle være behov for flere.
Det er dog et mål at prioritere god plads til grønne arealer.
Enkelte p-pladser anlægges derfor ikke fra starten, men bliver udlagt som grønne arealer, der
ved behov kan omdannes til parkeringspladser.

OPHOLDSAREALER
I de grønne arealer omkring boligerne skabes der nye spændende og hyggelige opholds- og
aktivitetspladser, som er synlige fra boligerne.
Ligeledes skabes der større aktivitetspladser ved de nye markante indgangspartier med hver
deres funktion. Dette er med til at aktivere hele området og gøre Birkeparken til et godt sted
at bo – uanset alder og køn.

GADER OG VEJE
Nye gader kommer til at føre trafikken ind til boligerne. Boligerne bliver orienteret med indgang ud til gaderne, således at der skabes mere åbenhed og synlighed i bebyggelsen.
Gaderne bliver indrettet til lav hastighed og med sikre overgange, der er med til at dæmpe trafikken.
De nye vejadgange sikrer samtidig, at flere beboere fremover kan parkere helt tæt på egen
bolig.

FORSYNING OG KLOAK
Som en direkte følge af den lovbestemte udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose skal de fysiske forbindelser i bydelen ændres markant.
Det skal fremover være muligt at køre, cykle eller gå på tværs mellem afdelingerne, og mellem
Vollsmose Allé og Ejbygade.
Disse forandringer har stor betydning for alle de rør og ledninger, der i dag forsyner Birkeparken med vand, varme og el, og som sørger for at regn- og spildevand ledes væk.
Derfor er det nødvendigt at lægge rør og ledninger om.
BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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TIDSPLAN
Ifølge den lovbestemte udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose, skal den samlede plan være udført inden
2030, og nedrivninger og renoveringer i Birkeparken skal udføres i perioden fra efteråret 2022 til 2026.
Det bliver altså en ca. 3-årig periode, hvor der vil ske store ændringer i Birkeparken.
Som følge af ekstraordinære prisstigninger i byggebranchen kan det eventuelt blive nødvendigt at justere
tidsplanen.

BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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OVERBLIK OVER DE ENKELTE
BYGNINGER
På de efterfølgende sider er eksempler på hvordan de forskellige bygninger og boliger kommer til at se ud
efter helhedsplanen. Der er tale om skitser og illustrationer, så der vil blive lavet mindre justeringer og ændringer i forbindelse med at det endelige projekt færdiggøres.
Fælles for alle renoverings- og ombygningsarbejderne er, at boliger, bygninger og udearealer skal bringes
op på moderne niveau, med fokus på:
•

GODT INDEKLIMA

•

GODE LYSFORHOLD

•

LAVT ENERGIFORBRUG

•

GODE TRYGGE RAMMER, HVOR ALLE KAN MØDES

BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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BYGNING 62

Husk, at du kan se den
præcise plan for din
bolig i
lejlighedskataloget, som
du kan finde på vores
hjemmeside:
www.fabbo.dk/
birkeparken_helhedsplan

TILTAG

•

Nyt bad/toilet

•

Nye afløbsinstallationer

•

Nyt ventilationsanlæg

•

Nye vandinstallationer

•

Nyt køkken

•

Nye terrassedøre og vinduer

•

Nye gavlvinduer i gavllejligheder

•

Nedhængte lofter spartles og males

•

Forberedelse til opsætning af egen vaskemaskine og tørretumbler

•

Efterisolering af facade og udbedring af kuldebroer

•

Udvidelse af altan og nyt glasværn ved altan

•

Dørtelefon

•

Istandsættelse af elinstallationer

•

Istandsættelse af varmeinstallationer

•

Fast inventar udskiftes i nødvendigt omfang

BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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BYGNING 63

Husk, at du kan se den
præcise plan for din
bolig i
lejlighedskataloget, som
du kan finde på vores
hjemmeside:
www.fabbo.dk/
birkeparken_helhedsplan

TILTAG

•

Nyt bad/toilet

•

Nye afløbsinstallationer

•

Nyt ventilationsanlæg

•

Nye vandinstallationer

•

Nyt køkken

•

Nye terrassedøre og vinduer

•

Nye gavlvinduer i gavllejligheder

•

Nedhængte lofter spartles og males

•

Forberedelse til opsætning af egen
vaskemaskine og tørretumbler

•

Efterisolering af facade og udbedring af
kuldebroer

•

Udvidelse af altan og nyt glasværn ved
altan

•

Dørtelefon

•

Istandsættelse af elinstallationer

•

Istandsættelse af varmeinstallationer

•

Fast inventar udskiftes i nødvendigt
omfang
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BYGNING 64 OG 66

Husk, at du kan se den
præcise plan for din
bolig i
lejlighedskataloget, som
du kan finde på vores
hjemmeside:
www.fabbo.dk/
birkeparken_helhedsplan

TILTAG

•

Nyt bad/toilet

•

Nye afløbsinstallationer

•

Nyt ventilationsanlæg

•

Nye vandinstallationer

•

Nyt køkken

•

Nye terrassedøre og vinduer

•

Nye gavlvinduer i gavllejligheder

•

Nedhængte lofter spartles og males

•

Forberedelse til opsætning af egen vaskemaskine og tørretumbler

•

Efterisolering af facade og udbedring af kuldebroer

•

Udvidelse af altan og nyt glasværn ved altan

•

Dørtelefon

•

Istandsættelse af elinstallationer

•

Istandsættelse af varmeinstallationer

•

Fast inventar udskiftes i nødvendigt omfang

BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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1. sal

RÆKKEHUSENE

TILTAG

skine og tørretumbler

•

Nyt bad/toilet

•

Nye afløbsinstallationer

•

Nyt ventilationsanlæg

•

Nye vandinstallationer

•

Nyt køkken

•

Nye gulve i køkken, entre og bryggers

•

Nye terrassevinduer og døre

•

Niveaufri adgang

•

Nedhængte lofter spartles og males

•

Forberedelse til opsætning af egen vaskema-

•

Maling af vægge og lofter i køkken, bryggers
og bad

•

Efterisolering af facade og udbedring af kuldebroer

•

Dørtelefon

•

Istandsættelse af elinstallationer

•

Istandsættelse af varmeinstallationer

•

Fast inventar udskiftes i nødvendigt omfang

•

Rækkehusene vendes, så der skabes lukkede
vænger og adgang fra vejen

•

Parkering tættere på boligen

Husk, at du kan se den
præcise plan for din
bolig i
lejlighedskataloget, som
du kan finde på vores
hjemmeside:
www.fabbo.dk/
birkeparken_helhedsplan

BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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BEBOERAFSTEMNING
Helhedsplanen skal godkendes
af dig som beboer i Birkeparken.
Dette sker ved en skriftlig afstemning udelukkende for beboerne i
afdelingen.

hensigtsmæssig drift af afdelingen.
Hvis du stemmer ja til helhedsplanen har vi mulighed for at
renovere mest, da vi får støtte fra
Landsbyggefonden.
Desuden får afdelingen ca. 36
mio. kr. som direkte tilskud fra
Landsbyggefonden til de nye veje,
forsyninger mv. der skal ændres,
som en konsekvens af nedrivningerne.

Der stemmes IKKE om hvorvidt der skal nedrives, da dette
er besluttet i den lovbestemte
udviklingsplan for Fremtidens
Vollsmose.
Som beboer kan du stemme ja
eller nej til helhedsplanen. Uanset
resultatet vil det gælde for hele
Birkeparken.

De samlede udgifter i helhedsplanen er opgjort til cirka 473 mio.
kr. Selvom flere forhold renoveres,
vil huslejen stige mindre end ved
reparationsmodellen.
Huslejen vil stige med 24% i gennemsnit.

Renovering af de nedslidte bygninger er under alle omstændigheder nødvendig for at sikre en

JA TIL HELHEDSPLANEN:

Den beregnede husleje for din
bolig kan du se i huslejeoversigten på www.fabbo.dk/
birkeparken_helhedsplan.
Hvis du stemmer nej til helhedsplanen, gennemføres reparationsmodellen, og afdelingen
får ikke støtte fra Landsbyggefonden. Derfor har vi ikke mulighed
for at renovere lige så meget som
ved valg af helhedsplanen.
De samlede udgifter til denne løsning, er opgjort til cirka. 174 mio.
kr, og på grund af den manglende støtte fra Landsbyggefonden
vil huslejen stige med ca. 43% i
gennemsnit.

Husk, at du kan finde
huslejeoversigten på
vores hjemmeside:
www.fabbo.dk/
birkeparken_helhedsplan

NEJ TIL HELHEDSPLANEN:

REPARATIONSMODELLEN

Helhedsplanen får støtte fra Landsbyggefonden, og renoveringerne finansieres derfor
både ved hjælp fra Landsbyggefonden og
afdelingens egne midler.

Reparationsmodellen får ikke støtte fra Landsbyggefonden,
og renoveringerne finansieres
•
derfor udelukkende via egne midler i afdelingen.

HELHEDSPLANEN GIVER
MINDRE HUSLEJESTIGNING
OG SAMTIDIG FLERE FORBEDRINGER

HVIS DU STEMMER JA TIL
HELHEDSPLANEN, SIGER DU JA TAK TIL:

HVIS DU STEMMER NEJ TIL
HELHEDSPLANEN, SIGER DU NEJ TAK TIL:

Nye facader inkl. efterisolering



-

•

Helhedsplanen og støtten fra Landsbyggefonden. Vi får kun støtten, hvis renoveringen foregår igennem en helhedsplan. Med
denne støtte vil huslejen gennemsnitligt
stige 24%.

•

Vinduer og døre udskiftes
Nye el- og VVS-installationer







Ventilation i alle boliger (bedre indeklima)



Nye gulve i tilgængelighedsboliger



-

Ny infrastruktur og nye forsyninger i Birkeparken. Dette indebærer nye ledninger til
vand, varme og el, samt nye boligveje og
opholdsrum. Landsbyggefonden vil støtte
dette med ca. 36 mio. kr. som et direkte
tilskud. Ved at stemme ja til helhedsplanen
godkender du denne støtte.

•

Nye altaner



Maling af overflader i alle boliger



-

Nye veje, stier og forsyning





Nye udearealer



-

•

Støtten fra Landsbyggefonden. Det betyder, at renoveringerne skal betales af
afdelingens egne midler (opsparing og
huslejestigninger).
I reparationsmodellen vil huslejen gennemsnitligt stige 43%.
De ekstra ca. 36 mio kr. fra Landsbyggefonden som direkte tilskud til infrastruktur
og forsyning.

BIRKEPARKENS HELHEDSPLAN I SEPTEMBER 2021
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NEJ TIL HELHEDSPLANEN
(REPARATIONSMODELLEN)

-
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ØKONOMI

Finansieringen af Birkeparkens renovering afhænger af om du stemmer ja
eller nej til helhedsplanen.
		



Helhedsplanen finasieres med
støtte fra Landsbyggefonden.

		

x

Reparationsmodellen finansieres uden støtte fra Landsbyggefonden.

HELHEDSPLANEN

REPARATIONSMODELLEN

Udgifter til helhedsplanen kr.
Udgifter til infrastruktur og forsyning kr.

473.433.000,00
36.000.000,00

Finansiering helhedsplan

Udgifter til reparationsmodellen kr.
Udgifter til infrastruktur og forsyning kr.

174.210.000,00
-

Finansiering reparationsmodel

Støttet lån kr.
Lån med ekstraordinær støtte kr.
Kapitaltilførsel kr.
Fællespuljetilskud kr.
Trækningsret kr.
Reguleringskonto kr.
Henlæggelser kr.
Lån - afdelingen skal finansiere kr.

252.586.000,00
53.819.000,00
1.500.000,00
8.780.000,00
2.927.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
83.821.000,00

Finansiering af infrastruktur og forsyning:
Direkte støtte til infrastruktur og forsyning kr.
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Støttet lån kr.
Lån med ekstraordinær støtte kr.
Kapitaltilførsel kr.
Fællespuljetilskud kr.
Trækningsret kr.
Reguleringskonto kr.
Henlæggelser kr.
Lån - afdelingen skal finansiere kr.

30.000.000,00
144.210.000,00

Finansiering af infrastruktur og forsyning:
36.000.000,00
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Direkte støtte til infrastruktur og forsyning kr.

-
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GENHUSNING

KONTAKT FAB
Du kan møde os i beboerhuset, Birkeparken 244.
Vi er der typisk onsdag fra 15.00-17.00 og
torsdag fra 9.00-11.00.

Hvis din bolig skal nedrives eller
bliver ombygget så meget, at du
ikke har mulighed for at flytte
tilbage til den, bliver du genhuset permanent i en anden bolig i
odense.
FAB tilbyder en ny bolig til dig. Boligen vil
ligge i en af FABs afdelinger i Odense Kommune.
Du er også velkommen til selv at finde en
anden bolig, hvis du hellere vil det.
Flytningen betales af FAB.

Her er du altid velkommen til at komme forbi
med alle spørgsmål vedrørende helhedsplanen,
hvad der skal ske i din bolig, forhold om genhusning, husleje osv.

Hvis din bolig skal renoveres,
bliver du genhuset midlertidigt,
mens din bolig renoveres, og
kommer derefter tilbage til din
egen bolig.

Du kan finde kontaktoplysninger på vores
genhusningskonsulent og projektleder på
bagsiden.

INFORMATIONSMØDER
OG AFSTEMNING

Hvor lang tid du skal være genhuset, afhænger af hvor meget der skal laves i din
bolig – men du skal forvente, at det er ca. 6
måneder.

Vi afholder informationsmøder om helhedsplanen. Her kan du høre mere om helhedsplanen og den
kommende beboerafstemning. Der er samme indhold på de to informationsmøder, så du behøver kun at
komme til det ene.

Den præcise varighed får du oplyst i forbindelse med genhusningssamtalen inden du
flytter.

INFORMATIONSMØDER:

TIRSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 16.30-18.00
TORSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 17.30-19.00

Mens du er midlertidigt genhuset betaler du
samme husleje som i den bolig du er flyttet
fra.

BEBOERAFSTEMNING: ONSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 19.00

Forbrug af vand, varme og el, betales i den
bolig du er genhuset i.
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Der kommer løbende information i nyhedsbrevet,
som du kan tilmelde dig på www.fabbo.dk/birkeparken_helhedsplan.

Informationsmøderne og afstemningen afholdes i beboerhuset, Birkeparken 244.
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Kontakt FABs
genhusningskonsultent:

Kontakt FABs
projektleder:

Charlotte Mathiesen

Peter Rothman Boas

Telefon: 63 12 56 00

Telefon: 30 80 17 50

Mail: genhusning@fabbo.dk

Mail: pebo@fabbo.dk
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