
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så kom byggeriet kommet i gang 
Vi er i fuld gang med at etablere vores byggeplads, som i første omgang bliver placeret på 
parkeringspladsen ved fælleshuset og på det grønne areal mellem Fyrreparken og Vollsmose 
Torv. 
 
Gå en tur ud i det gode forårsvejr og se hvor der arbejdes, men husk at holde god afstand til 
hinanden og til de folk og maskiner, der arbejder. 
 
Arbejder ved opgang 114 – 124 (blok 35) 
I næste uge (uge 14) fjernes cykelskure foran blok 35. Sørg for at få flyttet jeres cykler og 
barnevogne i løbet af weekenden. 
Arealerne omkring stien til centeret ryddes. Der vil selvfølgeligt stadig være adgang til alle opgange 
og adgang til centeret via stien. 
På havesiden bliver der gravet lige foran bygningen, for at flytte antenneinstallationen og gøre 
plads til stilladser. 
 
Kloakarbejder og træfældning 
Vi er allerede i gang med at renovere kloakker. Det giver desværre nogle støjgener, fordi der skal 
fjernes beton omkring kloakdækslerne. 
 
I næste uge (uge 14) begynder vi at fælde træer. Dette giver også noget larm, som vi ved er 
generende. Men arbejdet skal gøres og vi får det overstået så hurtigt som muligt. 
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Første spadestik bliver flyttet 
Vi kan desværre ikke afholde vores første spadestik og markering af 50 års jubilæet den 29. april 
2020, som vi ellers havde planlagt. Det skyldes COVID19/Corona og myndighedernes udmeldinger 
om ikke at mødes i større forsamlinger.  
 
Vi kommer med en ny dato for arrangementet, når vi igen er tilbage i en normal hverdag. 
 
 
Hjælp os med at passe på jer 
Når byggeriet er i gang, bliver der kørt med store maskiner og lastbiler. Der hvor arbejdet udføres, 
bliver der spærret af med hegn, men der kommer også transport til og fra arbejdspladsen. 
 
Alle håndværkere er undervist i sikkerhed på byggepladsen, men vi vil meget gerne bede om at I, 
som beboere, også tager hensyn, så vi undgår uheld. 
 
Det er vigtigt, at I ikke skyder genvej over indhegnede områder, selvom det er hurtigere og det er 
vigtigt, at byggepladshegn ikke bliver ødelagt eller fjernet. Al afspærring og skiltning er der for jeres 
sikkerheds skyld. 
 
 
Kaffemøder i beboerhuset 
Følgende dage er vi i beboerhuset: 

Torsdag den 2. april  kl. 14:00 – 17:00 – Aflyst pga Coronasmitte 
Torsdag den 7. maj  kl. 14:00 – 17:00 

 
Her er I velkomne til at komme forbi med spørgsmål, eller bare at komme forbi og få en kop kaffe. 
I er også stadig velkomne til at sende mig en mail eller ringe, hvis I har spørgsmål. 
 
 
Coronatid - Tag hensyn til hinanden 
Det er en meget speciel tid vi er i. Børnene skal ikke i skole, fritidsaktiviteter er aflyst og mange 
voksne arbejder hjemmefra. 
Det betyder, at der måske er mere støj fra naboens lejlighed end der plejer at være, fordi børn og 
voksne er mere hjemme. Men vi må alle prøve at tage ekstra hensyn til hinanden – hverdagen skal 
fungere. 
Solen skinner heldigvis, så benyt jer af det gode vejr og tag familien med ud i Vollsmoses dejlige 
natur – både børn og voksne har godt af at komme ud og få frisk luft. 
God tur - OG HUSK: 

- Hold afstand  
- Begræns den fysiske kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram 
- Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
- Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder 

 
 
 
 



Nyheder – SMS og mailservice 
I den kommende tid vil der komme en del generelle nyheder om helhedsplanen. Hvis du vil være 
sikker på at være opdateret, skal du tilmelde dig Fyrreparkens SMS- eller MAIL-service via 
https://fabbo.dk/fyrreparken_helhedsplan/. Så får du automatisk besked, når der er lagt 
nyheder på hjemmesiden. 

Er du allerede tilmeldt servicen, så fortæl også gerne andre om det, så flere tilmelder sig. 

Der bliver selvfølgeligt taget direkte kontakt til dig, når noget vedrører din specifikke bolig. 

I øvrigt er du altid velkommen til at kontakte Peter Boas på mail pebo@fabbo.dk.  

 

Pas på jer selv og tag hensyn til hinanden. 

Med venlig hilsen 
FAB / Projektafdelingen 
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