
Den gamle husleje var inklusiv udgift til vand - 
hvordan bliver det beregnet i den nye husleje?

Da vi efter renoveringen får mulighed for at måle 
beboernes individuelle vandforbrug, vil huslejen blive 
beregnet anderledes. I dag er vandforbruget inkluderet 
i huslejen, men efter renoveringen vil vandforbruget 
blive trukket ud af huslejen (dog indgår stadig et 
mindre beløb til det fælles vandforbrug i afdelingen). 
Efter renoveringen vil beboerne i stedet skulle betale 
aconto vand. Vandforbruget vil blive opgjort én gang 
årligt, hvorefter aconto beløb vil reguleres efter den 
enkeltes forbrug.

Hvem betaler flytteomkostningerne i 
forbindelse med renoveringen?

Boligselskabet betaler flytteomkostninger 
ved midlertidig og permanent genhusning 
til en bolig, som anvises af boligselskabet. 
Ønsker du ikke midlertidig eller permanent 
genhusning, men finder du selv en anden 
bolig, bliver din flytning gennemført
efter almindelige gældende opsigelsesregler, 
og alle udgifter i forbindelse med flytningen 
afholdes af dig.

Flyttehjælp
Har du brug for 
hjælp til flytning 
eller har du selv 
et par timer til 
at hjælpe andre, 
så kontakt vores 
genhusnings-
konsulenter, 
Inge og Anja!

Aktiviteter i 
Fællesskab & Flyttehjælp

Den 20. september kl. 17-19: 
Informationsmøde i Fælleshuset 
på Brorsonsvej 53 A 

Den 4. november kl. 15-17:
Koncert med Ensemble Midtvest i 
Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A 
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Et projekt, der handler om 
medmenneskelighed, naboskab og 
fællesskab ser dagens lys. Projektet er 
udsprunget af beboeres omsorg overfor 
hinanden i Afdeling Fruehøj. Der er netop 
sendt brev ud, hvor du kan læse mere om, 
hvordan du tilmelder dig.

Med støtte fra fonden Ensomme Gamles 
Værn, starter Gårdlaugene i Afdeling Fruehøj 
projektet: ”Fællesskab & Flyttehjælp”. 
Projektet er for alle beboere i afdelingen, 
men har især fokus på at støtte og hjælpe 
de beboere, for hvem renoveringen – og dét 
at skulle flytte – er en stor og bekymrende 
udfordring. 

Fællesskab kan øge livskvaliteten
Projektet handler både om at forbedre 
naboskabet samt øge trygheden og den 
enkeltes livskvalitet. Dét skal ske ved at få 
flere beboere med i afdelingens sociale liv, 
skabe et fællesskab og hjælpe hinanden, for 
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eksempel med den meget praktiske – og 
for nogen helt uoverkommelige – opgave at 
pakke boligen ned og ud, tage lamper ned, 
skille, samle møbler, og hvad der ellers kan 
være en udfordring.

Det gode naboskab skal kunne føles
Det er gårdlaugenes oplevelse, at mange 
beboere, og især mange ældre, har behov 
for at opleve, at de har gode naboer 
omkring sig. Naboer, som de både kan 
hygge sig med, og som også vil hjælpe dem 
igennem renoveringen. Netop dét at have 
noget meget praktisk og nærværende – 
nemlig flytningen – at være sammen om, 
betyder, at man også vil få kontakt til nogle 
af de beboere, der ellers normalt ikke 
deltager i afdelingens sociale aktiviteter. 

Praktisk og socialt på samme tid
Projektet har altså to formål; et praktisk og 
et socialt, som flettes sammen:
Den praktiske del drejer sig om at hjælpe 
hinanden med flytningen. Der vil blive 
oprettet et ”flyttehjælpshold”. Allerede nu 
har flere frivillige meldt sig. boligselskabets 
genhusningskonsulenter Inge og Anja står 
for at matche dem, der har behov for hjælp, 
med dem, som gerne vil hjælpe. Det er helt 
frit for hver enkelt ’hjælper’ at bestemme 
med hvad og hvor meget, man kan hjælpe. 
Er det noget for dig? så kontakt Inge og 
Anja. 

Den sociale del handler om at få 
flere beboere med i de mange 
aktiviteter og arrangementer, 
der i forvejen er i afdelingen, for 
eksempel banko, fællesspisning, 
gåtur og It-café. Alt efter ønsker 
og behov vil der blive igangsat 
nye sociale aktiviteter og 
arrangementer. Allerede nu er 
der et arrangement fredag den 
4. november kl. 15.00, hvor der 
er kaffe og lagkage i fælleshuset 
efterfulgt af klassisk koncert med 
Ensemble MidtVest. Aktiviteter i 
Fællesskab & Flyttehjælp vil blive 
drevet af gårdlaugene og andre 
frivillige beboere. Vil du være med 
til at planlægge og gennemføre 
sociale aktiviteter? så kontakt 
sara på tlf. 24 64 30 80.
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byGGEPlANEN (ForElØbIG)

Vi har nu færdigprojekteret afdeling 
Fruehøj, og i slutningen af september 
annonceres i EU-tidende efter interesserede 
hovedentreprenører, som med adgang til vores 
udbudsmateriale har mulighed for at anmode 
om deltagelse i licitationen på renoveringen af 
Afdeling Fruehøj.
Sidst i oktober har vi overblik over de 
interesserede entreprenører, hvorefter det 

afgøres, hvilke 5 hovedentreprenører, der findes 
bedst egnet til at gennemføre renoveringen.
De 5 udvalgte hovedentreprenører vil herefter 
igangsætte en egentlig prissætning, og tilbud vil 
blive indleveret sidst på året. Herefter udvælges 
entreprenøren med det mest fordelagtige 
tilbud, hvorefter arbejdet kan påbegyndes. 
På baggrund af dette forløb forventes 
renoveringen at starte i marts 2017.
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Anja overgård lau
aov@fruehojgaard.dk

tlf. : 76 64 66 17

Inge rønnow sander
irs@fruehojgaard.dk

tlf.: 76 64 66 13

• Der faktisk er 131 lejligheder 
i Afdeling Fruehøj, som 
bevarer den størrelse, 
de har nu, også efter 
renoveringen

• Der er Aktiv Tirsdag hver 
tirsdag i Fælleshuset fra kl. 
19-21. Her er der forskellige 
aktiviteter, bl.a. it-café og 
gåtur.

• Genhusningskonsulenterne 
Inge og Anja er i Fælleshuset 
hver onsdag mellem kl. 9.30 
og 11.30. Du kan også ringe 
og få en snak med dem.

tIDsPlAN
(ForElØbIG)

 Workshops
forløb

Januar 
2016

3. juni 
2016

År 2021
marts

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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stAtus

Tegningen viser i hvilken rækkefølge,
vi påtænker at renovere Afdeling Fruehøj.


