
Kan jeg søge indskudslån?
Ved en permanent 
genhusning, hvor du skal flytte 
direkte i en nyrenoveret bolig 
og betale nyt indskud, kan du 
nu søge indskudslån. Det har 
ikke været muligt tidligere, 
da byggeriet er fra før 1964, 
men fordi renoveringen er så 
omfattende, vil afdelingen 
efter renoveringen blive 
betragtet som et nybyggeri.

Hvor lang tid skal
jeg være genhuset?
Vi forventer, at 
du skal bo i din 
midlertidige 
genhusningsbolig 
i op til 6 måneder, 
mens din lejlighed 
bliver renoveret. Du 
vil blive varslet senest 
3 måneder før, du 
skal genhuses. 

UDENlaNDSK aRBEJDSKRaFT
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!

En afdEling UndER foRandRing
Afdeling Fruehøj er en 
afdeling under forandring
Der vil blive fældet og fjernet træer 
og buske i det omfang, det er 
nødvendigt for, at entreprenørerne 
kan komme frem til bygningerne 

under renoveringen. Når 
renoveringen er overstået bliver 
områderne retableret, så det bliver 
pænt igen. Nogle af de berørte 
arealer vil efter renovering blive 
lavet om til græsarealer. 

Der bruges både dansk og 
udenlandsk arbejdskraft på 
byggepladsen. Ifølge Enemærke 
& Petersen er det helt almindeligt 
på de fleste byggepladser i dag. 
Det er vigtigt for os som bygherre 
og for entreprenøren, at den 
udenlandske arbejdskraft er 
ansat og arbejder under danske 
overenskomster, så vi undgår 
‘social dumping’, som har været 
meget omtalt i de senere år. 

Følg med på Facebook
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I én af genhusningsboligerne har Connie og Benny indfundet 
sig. Her skal de bo, indtil de kan flytte tilbage til deres egen 
bolig engang i foråret. Ingen er i tvivl om, at renoveringen af 
Afdeling Fruehøj er i fuld gang, og selvom ægteparret ikke 
er generet af byggestøj, så følger de lidt med i, hvad der 
foregår på byggepladsen.
Connie og Benny har boet i Afdeling Fruehøj i 17 år, og det 
har de været glade for. De var dog blandt mindretallet af 
beboere, der i 2014 stemte ”Nej” til renoveringen. - Vi var 
egentlig fint tilfredse med sådan som det var, fortæller 
Benny. - Men det er jo flertallet der bestemmer, og nu 
glæder vi os meget til at komme tilbage til noget, der er helt 
nyt.
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lejligheden ændrer sig 
- Da vi fik at vide, at vores lejlighed ville ændre sig fra en 
4-rums til en 3-rums, blev vi først ret irriterede, fortæller 
Connie og Benny. - Vi har jo i løbet af de sidste 54 år samlet 
mange ting, så vi har været nødt til at skaffe os af med noget 
af det.
Det lykkedes heldigvis at få afsat et par af de lænestole, 
som de to ikke kunne finde plads til på de nye tegninger, og 
nu har de affundet sig med, at sådan må det være. 

Flytningen gik forrygende
- Jeg var meget bekymret for, hvordan flyttemændene ville 
behandle blandt andet mit kongelige porcelæn, men det 

havde jeg slet ikke behøvet at være, for hold op, hvor de 
passede på tingene, og der er ikke en skramme på noget 
som helst. De skal virkelig have stor ros, siger Connie. 

Dét fylder mest
Det er klart, at det fylder meget for os, at vi ikke ved, præcis 
hvornår vi kommer tilbage og hvad vi kommer tilbage til, 
fortæller ægteparret. De er dog blevet enige om at tage 
tingene oppefra og ned. Men én ting bliver ved med at fylde 
i tankerne: - Vi ved simpelt hen ikke, hvor vores fjernsyn 
skal hænge, siger Connie med et smil. - Vi spekulerer også 
meget på, hvordan møblerne skal stå, men vi må jo vente i 
spænding på, at det bliver forår, hvor vi kan få vished.

bEboERE foRtællER

SPØRgSMål & SVaR
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byggEPlan

Lige nu arbejdes der på fuld tryk i blok 1 
og blok 2. Vægge mellem lejligheder og 
værelser er blevet nedbrudt, der hvor der 
skal ske sammenlægninger, og nogle steder 
er der blevet sat nye vægge op.
Håndværkerne er i gang med at trække 
ventilationsrør og installationer, og malerne 
er så småt i gang forskellige steder. 
Der har også været ”tilvalgs-aftener” for 
nogle af blokkene. Her har beboerne 
mulighed for selv at vælge, hvilke 
køkkenelementer, de ønsker i den 
renoverede lejlighed, Der er 5 forskellige at 
vælge imellem, 2 forskellige slags vægfliser 

til bruseren og 3 forskellige slags gulvklinker. 
Alle beboere bliver indkaldt efterhånden 
som renoveringen skrider frem.
Omfanget af de indvendige arbejder er 
større end forventet, og det har betydet 
uventede udfordringer, som har været årsag 
til forsinkelser og forskydning af tidsplanen. 
Udfordringerne skal blandt andet ses i lyset 
af, at bygningerne er 70 år gamle, 
Rent udførelsesmæssigt tager renoveringen 
altså længere tid per blok end først forventet.
En genhusning vil derfor strække sig over ca. 
100 dage i gennemsnit, men der vil fortsat 
blive arbejdet på at optimere tidsplanen.

anja overgård lau
aov@fruehojgaard.dk

tlf. : 76 64 66 17

inge Rønnow Sander
irs@fruehojgaard.dk

tlf.: 76 64 66 13

StatUS

Gæsteværelset på 
Brorsonsvej 53 skal 
naturligvis også 
renoveres. Ifølge 
tidsplanen bliver det 
renoveret fra midten af 
juni og frem til starten i 
december 2018.

REnoVERing af gæStEVæRElSE

KontaKt

Igangværende renovering

håRdE hVidEVaRER
Ønsker du ikke, at boligselskabet 
Fruehøjgaard installerer 
vaskemaskine, tørretumbler og 
køle/fryseskab, har du mulighed 
for at fravælge én eller flere 
af disse i forbindelse med, at 
du bliver indkaldt til valg af 
køkkenelementer m.m.

Kontortider - Fælleshuset
onsdage fra 9.30 - 11.30

Ring og lav en aftale!

Brorsonsvej 

Fruehøjvej

Grundtvigsvej

Tallene viser i hvilken 
rækkefølge, afdelingen 
bliver renoveret
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