
Hvornår får jeg lov at vælge fliser og 
køkkenelementer?

Valg af fliser og køkkenlåger sker kort tid 
efter, at du er blevet midlertidigt genhuset. 
Hvis du skal flytte direkte over i en 
renoveret lejlighed, er det ikke sikkert, at 
du får mulighed for at vælge, alt afhængig 
af, hvor langt byggeriet er, og hvornår i 
processen, du får tildelt en lejlighed. 

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

FØLG MED PÅ FACEBOOKORIENTERINGSMØDER

På afdelingsmødet besluttede beboerne, 
at de vil holde møder ca. hver 3. eller 4. 
måned. Formålet med møderne er læring 
– for os og for entreprenøren, fordi I som 
beboere gør jer nogle erfaringer, som kan 
drøftes i det forum, og som kan være hele 
afdelingen til gavn.
På møderne vil der være en orientering om, 
hvad status på renoveringen er, og man 
får mulighed for at stille spørgsmål.Mere 
information følger. 
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- Jeg tror aldrig, at jeg får så mange gæster igen, siger 
den ene beboer, Jane, med et stort smil. - Men det 
generer mig overhovedet ikke! Jeg er jo vant til at have 
mit oldebarn rendende rundt her i lejligheden, tilføjer hun 
skælmsk. 

Det har været det hele værd
 Jane er utroligt glad for sin ny-renoverede lejlighed. 
- Prøv bare at se, hvor meget lys, der kommer ind nu, siger 
hun og slår ud med armene i det åbne køkken-alrum. 
- Jeg er bare så glad for det.
Jane er også glad for farver og har indrettet sin ”nye” 
lejlighed med kraftige farver. Hun har blandt andet 
indrettet sit badeværelse med en gennemgående rød 
farve, der giver en flot kontrast til de ensfarvede fliser. 
- Det har været både ventetiden og den forhøjede husleje 
værd, fastslår hun.

Mange besøgende
Rigtig mange beboere kigger forbi de to lejligheder på 
Brorsonsvej denne eftermiddag for at se, hvad de kan 
forvente at få ud af renoveringen, når de engang flytter 
ind i en færdig-renoveret lejlighed. Langt de fleste er 
positive. En beboer på Grundtvigsvej udtaler: - Det 
ser så lækkert og dejligt ud. Det er lyst og nyt. Særligt 
badeværelset er lækkert, og altanerne er også skønne. 
Det er jo blevet noget helt andet. Det er virkelig alletiders, 
og vi har bestemt noget at glæde os til. 

Snak med din genhusningskonsulent
De fleste af dagens besøgende er enige om, at der er 
noget at glæde sig til. Der er dog også et par ældre 
damer, som er bekymrede for genhusningen - og for 
højden af køleskabet! - Jeg kan jo slet ikke nå den 
øverste hylde, siger en ældre dame. Måske findes der 
en løsning på dét problem, men genhusningen skal alle 
igennem, og det kan være ganske uoverskueligt for nogle. 
Hvis du bekymrer dig om flytningen, så snak med din 
genhusningskonsulent om det. Der kan være hjælp at få!
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To beboere på Brorsonsvej åbnede gæstfrit deres 
hjem for afdelingens øvrige beboere til Åbent Hus 
arrangementet i september. 

ÅBENT HUS

SPØRGSMÅL & SVAR
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BYGGEPLAN

Håndværkerne er netop nu i gang med 
at færdiggøre blok 5. Dog er vi her stødt 
på nogle udfordringer, der har gjort det 
nødvendigt at udsætte indflytningen 
en smule. Tidsplanen har til tider 
været udfordret. Det har for eksempel 
resulteret i, at en del af malerarbejdet 
i trappeopgangene i nr. 19 og 23 på 
Brorsonsvej ikke var færdiggjort ved 
indflytning. Erfaringen viser heldigvis, at 
tidsplanen for de fremtidige blokke bliver 
mindre presset, når kendskabet til arbejdets 
udførelse med tiden øges. 
Blok 6 blev genhuset i august, og blok 7 
flyttede ud i genhusningsboliger i uge 41. 
Hele den gård forventes klar til indflytning i 
marts 2019. og til efteråret næste år, er hele 

Brorsonsvej renoveret færdig. 
Vi går en mørk tid i møde, og det har vist sig, 
at en del af udendørsbelysningen desværre 
er gået ud, fordi nogle kabler er blevet 
beskadiget under renoverings-arbejdet. Det 
er muligvis ikke sidste gang, det sker, så hvis 
du oplever, at noget af udendørsbelysningen 
pludselig er gået ud, så opfordrer vi til, at du 
ringer ind på kontoret og melder det, så vi 
kan få lyset repareret så hurtigt som muligt. 
Vi har oplevet et behov for og efterspørgsel 
på nemmere bortskaffelse af storskrald. 
Vi arbejder derfor på at placere en container 
nær boligblokken i forbindelse med 
fraflytning inden renoverings-opstart, så 
beboere og flyttefolk kan komme af med de 
ting, som de ikke ønsker at tage med sig.

Inge Rønnow Sander
irs@fruehojgaard.dk

Tlf.: 76 64 66 13

Hanne Skov 
hso@fruehojgaard.dk

Tlf. : 76 64 66 10

STATUS KONTAKT

Igangværende renovering

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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Der bliver indsat køle/fryseskab i alle 
lejligheder. Desuden kommer der 
vaskemaskine og tørretumbler samt komfur 
med induktion. Som en indflyttergave fra 
boligselskabet modtager du et grydesæt, 
der passer til induktion. Ønsker du flere 

gryder eller pander, skal du selv tilkøbe 
dem.
Har du dine egne hårde hvidevarer, som du 
ønsker at medbringe til din ny-renoverede 
lejlighed, så er dette også muligt. Snak med 
din genhusningskonsulent. 

HÅRDE HVIDEVARER

Færdig renovering


