
Hvor meget stiger huslejen?

Vi forventer, at den husleje, 
som hver enkelt beboer har 
fået oplyst per brev i juni 2016, 
fortsat er gældende. Er du i 
tvivl, kan du finde brevet fra 
boligselskabet på Min Bolig 
(https://www.fruehojgaard.dk/
login), eller du kan kontakte 
genhusningskonsulenterne. 

Hvornår skal jeg 
flytte?

Vi kan endnu ikke 
sige præcist, hvornår 
du skal flytte, men du 
kan se rækkefølgen 
i den foreløbige 
byggeplan på næste 
side. Du vil blive 
varslet minimum 3 
måneder, før du skal 
flytte.

Hvor skal jeg flytte 
hen?

Du vil blive indkaldt 
til en samtale cirka 
et år før, du skal 
flytte. Sammen med 
vores genhusnings-
konsulenter, Anja og 
Inge, finder I frem til, 
hvor du skal flytte 
hen. 

Følg med på Facebook 

På www.facebook.com/ 
renoveringfruehoj/ kan du 
følge med i renoveringen! 

FÆlleSSkab & FlyttehjÆlp
Har du brug for hjælp til flytning 
eller har du selv et par timer 
til at hjælpe andre, så kontakt 
vores genhusningskonsulenter, 
Anja og Inge!

lagkage & klaSSiSk muSik

På en kølig fredag 
i november var 
Fælleshuset fyldt med 
mennesker og musik.  
Frivillige i projektet 
Fællesskab & Flyttehjælp 
havde dækket op til kaffe 
og lagkage, og Ensemble 

MidtVest leverede 
musikken til UG. 
Omkring 50 gæster, 
heriblandt beboere 
og boligselskabets 
medarbejdere, var samlet 
og nød et fremragende 
arrangement.

Kl. 17:00-18:00 
Gård 1: 
Brorsonsvej 13-35
Gård 2: 
Brorsonsvej 37-53
Gård 7: 
Fruehøjvej 14-32

Kl. 18:30-19:30
Gård 3: 
Brorsonsvej 55-63 
og Fruehøjvej 34-38
Gård 6: 
Grundtvigsvej 58-74

Kl. 20:00-21:00
Gård 5: 
Grundtvigsvej 40-56
Gård 4: 
Grundtvigsvej 22-38
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Inden for et par måneder, ved vi mere om, hvilken entreprenør, 
der skal gennemføre renoveringen på Fruehøj.  
Vi vil også inden for overskuelig fremtid kunne fortælle om, 
hvad der specifikt bliver lavet i de enkelte boliger. 

Kom og hør status 
Når vi taler med jer beboere, hører vi indimellem, at der 
er nogle, der er bekymrede for, at de små lejligheder helt 
forsvinder, og at huslejen stiger uforholdsmæssigt.  
Blandt andet på baggrund af disse bekymringer har vi inviteret 
til et kort informationsmøde i Fælleshuset den 23. november. 

Alle møder afholdes onsdag den 23. november, så skulle du 
være forhindret i at møde til dit eget gårdmøde, kan du møde 
op til ét af de andre:
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vi NÆrmer oS begyNdelSeN

SpørgSmål &
Svar
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byggeplaN (Foreløbig)

Boligselskabet Fruehøjgaard har 
annonceret i hele EU efter interesserede 
hovedentreprenører, som kan 
renovere Fruehøj. Af de interesserede 
hovedentreprenører er der valgt 5 ud:
NCC A/S, Egil Rasmussen A/S, Enemærke 
& Petersen A/S, C.C. Contractor A/S og 
Jørgen Friis Poulsen A/S. Det er alle danske 
firmaer, som er bosiddende i Jylland. 
Boligselskabet og rådgiverteamet har 
valgt de 5 hovedentreprenører ud fra deres 
tidligere erfaring med at renovere lignende 

byggerier. Hermed menes både byggerier 
med samme omfang af antal lejligheder, 
og firmaer som tidligere har håndteret 
udskiftning af installationer, køkkener og 
badeværelser. 
Endvidere har der været fokus på, 
om entreprenørerne har erfaring fra 
tidligere projekter med genhusning, da 
det er svært og krævende at håndtere 
ind- og udflytninger. Dette har været et 
vigtigt parameter for boligselskabet og 
rådgiverteamet. 

anja overgård lau
aov@fruehojgaard.dk

tlf. : 76 64 66 17

inge rønnow Sander
irs@fruehojgaard.dk

tlf.: 76 64 66 13

•	 Hvis du ikke allerede er 
tilmeldt, kan du tilmelde 
dig digital kommunikation, 
hvor du kan få breve og 
anden korrespondance 
tilsendt direkte til din 
mail. Du kan hente 
blanketten under digital 
kommunikation her: www.
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

 
•	 Du kan få sms’er fra 

boligselskabet. Hvis ikke 
du allerede har modtaget 
sms’er, kan det skyldes, 
at du ikke er tilmeldt. 
Kontakt boligselskabet for 
tilmelding.

tidSplaN
(Foreløbig)

 Workshops
forløb

Januar 
2016

3. juni 
2016

Slut 
år 2020

Byggeperiode

Opstart byggeri 
marts 2017

Hovedprojekt færdigt. 
Inden dette har LBF set 
tegningerne igennem. 

Oktober
2016

December
2016

Licitation. Udvælgelse af 
hovedentreprenør, som 
skal renovere Fruehøj. 

Udbudsmateriale 
sendes til hoved-
entreprenører. 

September
2016

Myndighedsprojekt 
indsendt til Herning 
Kommune
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vidSte du at

KontaKt genHusning

StatuS

Tegningen viser i hvilken 
rækkefølge, vi påtænker 
at renovere Afdeling 
Fruehøj. Rækkefølgen 
kan ændre sig, når entre-
prenøren kommer ind i 
billedet.

Den 8. november var de 5 udvalgte 
entreprenører på besigtigelse af Afdeling 
Fruehøj, hvor de fik mulighed for at 
gennemgå byggeriet. 
Entreprenørerne skal efterfølgende 
arbejde videre med projektet, så de kan 
give en pris på renoveringen af Fruehøj.
Den 16. december er der licitation, hvor 

de 5 virksomheder skal aflevere deres 
tilbud på opgaven. Herefter gennemgår 
boligselskabet og rådgiverteamet de 
indkomne tilbud, og der skrives kontrakt 
med den vindende hovedentreprenør 
umiddelbart efter nytår. Den afgørende 
faktor er prisen

NÆSte Skridt


