
Hvornår bliver ”fejl og mangler” udbedret?
Når du flytter ind i en bolig, der har været under renovering, laver vi et indflytningssyn sammen 
med dig. Ved indflytningssynet får du udleveret en fejl og mangelliste på samme måde, som 
ved en normal flytning. Det er altså din mulighed for at påpege eventuelle fejl og mangler. 
Efter indflytningssynet har du 14 dage til at udfylde og aflevere fejl-/mangellisten. Når 
boligselskabet har modtaget alle lister fra den færdige blok, gennemgår vores byggeafdeling 
punkterne og vurderer, om der skal ske en udbedring straks, senere eller slet ikke. Jo bedre 
punkterne bliver beskrevet, jo bedre kan der tages stilling. Nogle fejl skal udbedres af 
entreprenøren og andre af boligselskabet. Hvornår fejl bliver udbedret er desværre ikke nemt 
at svare på, og vi beder dig derfor være tålmodig. Opdager du et problem, som du ikke har 
fået med på listen, så benyt kontaktformularen på www.fruehojgaard.dk/afdelinger/fruehoej/
renovering/fejl-og-mangler

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

FØLG MED PÅ FACEBOOK

ORIENTERINGSMØDER

På afdelingsmødet i 2018 besluttede 
beboerne, at der skal være et 
ekstraordinært afdelingsmøde hver 3. 
eller 4. måned. Her drøftes erfaringer, 
der kan være hele afdelingen til gavn.
På møderne orienteres om status på 
renoveringen, og der er mulighed for 
at stille spørgsmål. På mødet den 13. 
juni skal der træffes beslutning om 
afdelingens tørregårde. Mødet opdeles 
derfor  i en formel del (beslutning), og en 
uformel del (med erfaringsudveksling).
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Mandag den 20. maj blev alle frivillige i Fællesskab & Flyttehjælp samt Fruehøjs frivillige sociale 
viceværter inviteret til Fyraftensmøde med smørrebrød. “Det har været hårdt for alle beboerne 
i afdelingen at skulle igennem genhusning og flytning, og i den her proces har det været helt 
fantastisk, at der er nogen, der har brugt deres tid og kræfter på at hjælpe andre beboere i 
afdelingen, som har sværere ved at overskue en flytning”, siger Sara Terp Uhre, der er ansat i 
Boligselskabet Fruehøjgaard. Så mødet i mandags var blandt andet for at takke de frivillige samt 
drøfte, hvordan vi får hjulpet de sidste beboere gennem flytningerne.

Tak fra Mona
93-årige Mona har altid klaret sig selv. Det mente hun også, at hun kunne, da hun skulle genhuses. En 
dag får hun et kort i postkassen med et billede af en af boligselskabets frivillige sociale viceværter. 
Mona giver det en chance og inviterer Bodil op, og det bliver 
starten på et venskab. – Bodil har hjulpet mig med en masse 
ting, og vi taler så godt sammen. 
- Da jeg skulle have ryddet min kælder, kom en ung mand fra 
Fællesskab & Flyttehjælp og knoklede for at flytte mine ting. 
Det var alletiders, siger Mona. Og siden har mange flere hjulpet 
Mona. – Men når man er oppe i alderen, så har man lidt svært 
ved at huske dem alle sammen, griner hun. Hun husker dog, 
at genhusningskonsulenterne og de ansatte på Fyret også har 
været søde. - Så derfor vil jeg her gerne sige tak for hjælpen 
til alle, som jeg har været i berøring med! 

FRUEHØJ NYHEDSBREV NR. 8 / MAJ / 2019
RENOVERING 2017-2021

Projektet Fællesskab & Flyttehjælp har hjulpet beboere med at komme igennem 
en flytning, som de ellers synes var uoverskuelig. 

Hvis du ikke er hjemme, når hånd-
værkerne kommer for at udbedre fejl 
og mangler, kan du aflevere en nøgle 
på Fyret. Arbejdet er mest effektivt, hvis 
håndværkeren kan komme ind på den 
planlagte dag. Er du forhindret eller syg, 
så giv besked til kontoret.

HVIS DU IKKE ER HJEMME...

Vi opfordrer alle til at være 
opmærksomme på byggepladsen! 
Skiltene er til for at beskytte jer, 
så venligst respekter dem! Det 
er FORBUDT at færdes inde i de 
bygninger, der er under renovering!

!RESPEKTER 
SKILTENE

EFTERLYSNING!
En beboer har mistet 3 
flytte-kasser i december, bl.a. 
med helt nye håndklæder, et 
badeforhæng og træningstøj. 
Har du set de 3 kasser, så 
kontakt boligselskabet. 

FRIVILLIG HJÆLP GIVER GLADE BEBOERE

SPØRGSMÅL & SVAR
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BYGGEPLAN

Vi har afsluttet blok 7,3 og er netop gået ind i blok 
6. Det betyder, at vi nu kan sige, at vi er næsten 
halvvejs igennem renoveringen. 
Vi ønsker en positiv stemning håndværkere og 
beboere imellem, så vi håber, at I vil tage godt 
imod dem, når I møder dem på pladsen eller i 
jeres lejlighed.
Vi lærer hele tiden af vores erfaringer, og 
derfor vil der også efterhånden komme færre 
fejl og mangler. Vi har desuden udvidet vores 
byggeafdeling med en praktikant, Flemming 
Kristiansen, som efter endt praktikforløb er ansat 
på deltid, mens han afslutter sin uddannelse til 
bygningskonstruktør. Det betyder, at der er flere 
ressourcer at trække på, og at vi er mere synlige 
på byggepladsen.
Der arbejdes på at udbedre de fejl og mangler, 

der har været i blok 5.3 og 7.3. Efterfølgende 
småfejl vil som udgangspunkt blive udbedret 
i forbindelse med 1 års gennemgang. Mere 
graverende fejl vil selvfølgelig blive udbedret 
løbende. 
Der har desværre været udfordringer med 
levering af altaner til blok 5.3 og 7.3. Enemærke & 
Petersen har fundet en ny leverandør, og vi håber, 
at leveringen fremover vil forløbe gnidningsløst.
Derudover er vi opmærksomme på, at der er 
nogle kosmetiske fejl på de allerede opsatte 
altaner, som også vil blive udbedret. I vil blive 
orienteret.
Renoveringen af de ydre arealer er opstartet i den 
første blok. Der kommer nye indgangsstier ved 
alle opgange, og der vil blive plantet til. Gå en tur 
forbi og kig.

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. Derudover kommer der komfur 
med induktion samt vaskemaskine og 
tørretumbler. 
Som en indflyttergave fra boligselskabet, 
modtager du et grydesæt, der passer til 
induktion. 

Vil du gerne have 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 det også en mulighed, som 
vi kan aftale, når vi mødes omkring tilvalg af 
låger, bordplader m.v.

HÅRDE HVIDEVARER

Færdig renovering


