
Er det rigtigt, at princippet 
om overførsel af indskud til 
ny bolig er blevet ændret?

Ja, det er rigtigt! 
Organisationsbestyrelsen har 
på et møde den 7. maj beslut-
tet, at lejere ved permanent 
genhusning ikke skal betale 
forhøjet indskud men 
bibeholder boligstørrelsens 
indskud fra før renoveringen. 
Se mere i referat nr. 106 på hjemmesiden

Følg med i renoveringen 
på www.facebook.com/ 
renoveringfruehoj/ 

VI KAN ALTID BLIVE BEDRE - MEN VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!
Vi har i Boligselskabet Fruehøjgaard lavet 
et spørgeskema, som vi sender ud til alle 
beboere, når de har været igennem en 
flytning. Det er en stor hjælp for os - og for 
de andre beboere - at du besvarer skemaet, 
da vi kan bruge dine svar til at forbedre os, 
så de næste beboere får en endnu bedre 

service og endnu bedre hjælp. Vi håber 
derfor, at du vil hjælpe os med at svare på 
spørgsmålene.
Har du problemer med at udfylde skemaet 
på computeren, eller er der andre ting, der 
driller, så er der hjælp at hente. Kontakt Bodil 
Sønderkjær på tlf. 20 94 82 41. 

FØLG MED PÅ FACEBOOKP-PLADSER
Vi er opmærksomme på, at der 
er pres på parkeringsområdet 
på Brorsonsvej, nu hvor 
byggeriet er i gang. 
Vi opfordrer derfor til at 
være opmærksom på, hvor 
du parkerer din bil, så du 
undgår at få en P-bøde. 
Har du problemer med at 
finde en parkeringsplads på 
Brorsonsvej, er det også muligt 
at parkere på Grundtvigsvej. 

 ???
Hvordan flytter man 
midlertidig adresse ved 
PostNord?

På postnord.dk/kontaktformular, 
skal du vælge ”onlineløsninger”, 
“Flytning” og herefter 
“genhusning”. Du kan finde en 
vejledning på fruehojgaard.
dk/afdelinger/fruehoej/
renovering/midlertidig-
genhusning
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I Hjem til dig i februar fortalte vi historien om Houda 
og Jan, som har været gode naboer i en årrække på 
Brorsonsvej. Da Houda skulle flytte, trådte Jan til og 
hjalp med at tage lamper ned. På samme måde fik 
Mona hjælp af frivillige til at hente flyttekasser, og 
flere andre beboere har også fået eller givet hjælp. 

Fællesskab & Flyttehjælp
Boligselskabet Fruehøjgaard har i forbindelse 
med projektet Fællesskab & Flyttehjælp oprettet et 
”flyttehjælpshold” af frivillige beboere, der har sagt 
ja til at hjælpe andre beboere i afdelingen med helt 
konkrete ting i forbindelse med flytningen. Det kan 
være hjælp til at tage lamper ned, som i Houdas 
tilfælde, men det kan også være hjælp til at skille et 
stort skab ad, eller til at pakke ned. 

Det handler om naboskab
Projektet handler om naboskab, fællesskab og 
medmenneskelighed. For nogle mennesker kan en 
flytning være næsten uoverkommelig, og så er det 
rart at vide, at der er hjælp at hente. Samtidig styrker 
projektet fællesskabsfølelsen i afdelingen, hvor alle er i 
samme båd. Alle skal igennem renoveringen. 

I forbindelse med Fællesskab & Flyttehjælp arrangeres 
også sociale aktiviteter, blandt andet har projektet 
givet tilskud til en foredragsaften i maj, hvor der kom 
én og fortalte om Hernings udvikling i 50’erne og til en 
spændende udflugt til sommer.  
Derudover holder Aktiv Tirsdag åbent i Fælleshuset 
hver tirsdag fra kl. 19-21, hvor der er café-hygge, 
kortspil, og man kan få hjælp til it. 
Har du brug for hjælp til flytning, eller har du selv en 
time eller to til at hjælpe andre, så kontakt en af vores 
genhusningskonsulenter! 

Projektet Fællesskab & Flyttehjælp er støttet af Ensomme Gamles Værn.
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SPØRGSMÅL & SVAR



God sommer!

Boligselskabet Fruehøjgaard | Aaparken 2, 7400 Herning | Tlf: 76 64 66 00 | www.fruehojgaard.dk

BYGGEPLAN

Lige nu er håndværkerne i gang i det sidste afsnit af blok 
2 og går snart videre med næste blok. 
Altanerne er sat op i blok 1 og er næsten færdig-monteret 
i blok 2. 
Håndværkerne fortsætter arbejdet hen over 
sommerferien, og der forekommer stadig weekend-
arbejde, men det vil udelukkende være ikke-støjende 
arbejder, når det foregår ”uden for almindelig arbejdstid”. 
Sommeren er over os, og vi har været heldige med et 
forår, der har budt på masser af sol og vejr til udendørs 
ophold. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på 
byggepladsen, og det er FORBUDT at færdes inde i de 
bygninger, der er under renovering!

Genhusningskonsulent
aov@fruehojgaard.dk

Tlf. : 76 64 66 17

Genhusningskonsulent
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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TILVALG
Alle beboere bliver 
indkaldt til det, vi kalder 
”tilvalg”. Med tilvalg mener 
vi egentlig, at du selv har 
indflydelse på valg af 
køkkenelementer og greb 
samt fliser til badeværelset. 
Hvis ikke du selv tager 
valget, vil der blive indsat 
”standard” elementer og 
fliser, som er udvalgt af 
gårdlaugsrepræsentanter 
og afdelingsbestyrelse. 

Anja 
Overgård

 Lau

Inge
Rønnow
 Sander

Bodil
Sønder-

Kjær

Frivillig social vicevært
bms@fruehojgaard.dk

Tlf.: 20 94 82 41

Færdig-renoveret


