
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferie på byggepladsen 
I uge 29, 30 og 31 er der meget begrænset aktivitet på byggepladsen. Der vil selvfølgeligt være 
daglig overvågning af byggepladshegn og øvrige sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Parkering i Fyrreparken 
Vi har fået en del henvendelser fra beboere der har fået parkeringsbøder for at holde ulovligt 
parkeret i Fyrreparken. 
Parkeringskontrollen er vedtaget af beboerne i Fyrreparken på ordinært afdelingsmøde, og har 
ikke noget med byggeriet at gøre! 
Det er uheldigt at det falder sammen med at byggeriet af beboerhuset optager en del p-pladser, og 
vi har derfor, sammen med afdelingsbestyrelsen, besluttet at etablere midlertidige 
parkeringspladser på arealet mod Åsumvej.  
I uge 29, 30 og 31, bliver der også flere parkeringspladser frie – mens byggeriet holder 
sommerferie. 
De beboere der bor tættest på Vollsmose Torv opfordres samtidigt til at holde på torvets 
parkeringsplads. I skal helst udgå at parkere i Lærkeparken. 
 
Status på byggeriet 
Byggeriet følger den aftalte tidsplan og skrider frem som forventet. 
Vi har arbejdet med forskellige metoder for nedbrydning af facader. Tilbagemeldingerne fra 
beboerne i opgang 114 og 116 har fået os til at beslutte at der fremadrettet ikke foretages 
facadenedbrydning. 
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For at sikre lettere adgang for beboerne til og fra kældrene har vi besluttet at ændre i rækkefølgen 
på tidsplanen. 
Det betyder at: 

opgang 136 skal ombygges fra november 2020 til april 2021 
opgang 134 skal ombygges fra januar 2021 til maj 2021 
opgang 132 skal ombygges fra januar 2021 til maj 2021 
opgang 130 skal ombygges fra februar 2021 til maj 2021 
opgang 128 skal ombygges fra februar 2021 til maj 2021 
opgang 126 skal ombygges fra marts 2021 til juni 2021 

 
Hjælp os med at passe på jer! 
Det er vigtigt at I ikke skyder genvej over afspærrede og indhegnede områder - også selvom det er 
hurtigere!  
Det er vigtigt at byggepladshegn ikke bliver ødelagt eller fjernet, og hvis I ser hegn der er blevet 
ødelagt, skal I kontakte byggeledelsen, så det hurtigt bliver udbedret.  
Husk at afspærring og skiltning er der for jeres sikkerheds skyld! 
 
Kaffemøder 
Den første torsdag i hver måned holder vi kaffemøder i vores mødelokale på byggepladsen. Her 
kan du få svar om hvad der sker på byggepladsen, hvad der skal ske i din lejlighed osv. 
 
Følgende dage holder vi kaffemøder: 

Torsdag den 3. september kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 1. oktober  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 5. november  kl. 15:00 – 17:00 
Torsdag den 3. december  kl. 15:00 – 17:00 
 

Generelt er vi på byggepladsen de fleste torsdag mellem 15 og 17, og I er altid velkomne til at 
komme forbi med spørgsmål, eller bare at komme forbi og få en kop kaffe. 
 
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. 

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

 

I øvrigt er du altid 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 / Projektafdelingen 
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