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Kort status
Byggeriet går som planlagt, og følger tidsplanen. 
Det betyder, at:

• Opgang 116 får nøgler til  
hjemflytning den 8. februar.

• Herefter er er indflytning hver anden uge i 
denne rækkefølge: opgang 118-120-122-
124.

Opgang 130 er netop flyttet ud, og opgang 128 
flytter ud i starten af februar.

Årets afdelingsmøde udsat
På grund af den nuværende situation med COVID-19, har FAB besluttet at udskyde de planlagte afde-
lingsmøder i januar og februar 2021. 

Bemærk, at budgettet 2021/2022 ikke kommer til afstemning på det ordinære afdelingsmøde, som vi 
håber at afholde senere på foråret. 
Det er derfor vigtigt, at du afgiver din stemme ved urafstemningen.

Alt materiale og forklaring vedr. urafstemning omdeles til jer beboere i slutningen af januar.

Læs mere og hold jer opdaterede på www.fabbo.dk.

Vigtigt: Driftsbudgettet 2021/2022 i jeres afdeling overstiger sidste års budget med mere end 
2%, og derfor bliver det sendt til urafstemning ved jer beboere. Det betyder, at alle beboere i 
Fyrreparken får mulighed for at stemme skriftligt om budgettet.

Vandet lugter ikke mere
Ved indflytningen i opgang 114 fik vi klager over at det varme vand lugtede. 

Fejlen er fundet og løst, og det er vigtigt at understrege, at vandet på intet tidspunkt har været sundheds-
skadeligt.

Beboerkontakt:
Husk, at du altid kan ringe til projektleder Peter Boas, hvis du har spørgsmål til projektet eller dit lejemål. 
Hvis du har behov for at møde fysisk op, så er den bedste træffetid torsdage fra 15-17. Hvis der er man-
ge fremmødte, vil du kunne opleve at blive bedt om at vente udenfor, så vi overholder forsamlingsforbud-
det.

Der er krav om, at du bærer mundbind, og vi anbefaler, at I kun kommer én person pr. husstand.
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Arealudviklingsselskab
FAB, Odense Kommune og Civica har åbnet for en fjerde partner og investor til udviklingen af fremti-
dens Vollsmose. Der var frist for indgivelse af ansøgning den 11. januar, og ved fristens udløb havde 
seks interesserede budt ind på opgaven. Alle seks bydere levede op til udbudskriterierne, og fem af 
dem er blevet udvalgt til prækvalifikation.

Den videre dialog med de fem prækvalificerede investorer går nu i gang, og fortsætter indtil april i år.

Affald ved flytning 
 
Containerne på byggepladsen er til farligt affald fra nedbrydningen, og må IKKE benyttes.

Husk derfor altid at aflevere dit affald på Fyrreparkens genbrugsplads, og vær opmærksom på at sor-
tere affaldet korrekt, og komme det i de rigtige containere. 

Affald, som ligger og flyder på byggepladsen eller i området, kan være til fare for både beboere og 
håndværkere, så lad os passe på hinanden og rydde op efter os selv.

Hjælp os med at passe på jer!
Der bliver hele tiden lavet flere byggepladsveje i området i takt med at byggepladsen udvides, så sørg 
for at holde jer opdaterede og overhold vejvisningerne! 

Lige nu er der byggepladsvej ved bygning 34, 35, 36 og 37.

For jeres egen sikkerheds skyld, må I ikke skyde genvej over afspærrede og indhegnede områder – 
heller ikke selvom det er hurtigere! 

Det er vigtigt, at byggepladshegn ikke bliver ødelagt eller fjernet, og hvis I ser hegn, der er blevet øde-
lagt, skal I kontakte byggeledelsen, så det hurtigt bliver udbedret. 

Husk, at afspærring og skiltning er der for jeres sikkerheds skyld!

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os:
Peter Boas fra FAB kontaktes på mail: pebo@fabbo.dk eller telefon 30 80 17 50.

Hos Byggeledelsen kan Mahmoud kontaktes på mail: mrd@hansson-knudsen.dk.

Med venlig hilsen

FAB / Byggeri (Projektafdelingen)
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