
Hvorfor er der ikke belægning 
og beplantning hos mig endnu?
 
Vi re-etablerer udearealer og gangarealer, 
efterhånden som vi afslutter renoveringen 
ved de enkelte blokke. Så fat mod - der 
skal nok komme både belægning og 
beplantning udenfor din blok også, så 
snart området er ryddet og klar til det.

Må jeg sætte altanafskærmning op?
 
På et ordinært afdelingsmøde i september 
2019 blev det vedtaget, at al afskærmning 
af altaner i Afdeling Fruehøj skal være 
ensartet.
Efterfølgende blev der nedsat en 
arbejdsgruppe på et ekstraordinært 
afdelingsmøde vedrørende renoveringen. 
Arbejdsgruppen arbejder på at finde den 
rette type, og beboerne vil høre nærmere, 
senest ved afdelingsmødet i september. 
Det vil derfor ikke være i overensstemmelse 
med beboerdemokratiet at sætte 
afskærmning op, før det er vedtaget, 
hvilken type, der skal være i afdelingen.

???

Ellinor har valgt køkkenet i trælook. Det er hun 
glad for. Her står hun ved vaskemaskinen, som 
har gjort tøjvask meget lettere.
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Da jeg for 43 år siden 
blev skilt, flyttede jeg ind 
i Brændgårdsparken. Her 
boede jeg i 20 år, og det var 
også et dejligt sted. Men i 
forbindelse med mit job som 
hjemmehjælper, kom jeg meget 
på Aktiv Centret, og der var altså 
noget ved Fruehøj, der trak i 
mig. Jeg synes bare, at det så så 
pænt og ordentligt ud. 

Så jeg endte med at flytte, og 
det har jeg aldrig fortrudt. Jeg 
har altid været glad for at bo her. 
Dengang det så kom på tale, 
at afdelingen skulle renoveres, 
tænkte jeg godt nok: ”Åh 
nej”! Men det kunne jo kun 
blive bedre herfra. Mange 
af lejlighederne døjede jo 
med skimmelsvamp, og før 
renoveringen var her ofte koldt 

og klamt, især om vinteren. Nu 
er her bare dejligt, og det nye 
genindvindingsanlæg fungerer 
bare så godt. 

Det er også dejligt, at man ikke 
hører overboen på samme måde 
mere. Før kunne jeg både høre 
trin, og når der blev trukket ud i 
toilettet. Det lægger jeg slet ikke 
mærke til efter renoveringen.

Når jeg tænker tilbage på 
genhusningen, så var jeg jo nok 
lidt stresset over det. Jeg blev 
tilbudt hjælp, men det duede 
altså ikke, at der var andre, der 
pakkede ned for mig. Det var jo 
ikke alt, der skulle pakkes ud i 
genhusningsperioden, og jeg 
var bare nødt til at have styr på, 
hvilke kasser jeg skulle bruge. 
Men selve flytningen og dét 

at bo i en anden lejlighed i 5 
måneder gik så fint. 

Jeg var nysgerrig efter at se min 
lejlighed. En dag tillod jeg mig 
at liste ind for at måle op til et 
skab, men jeg blev overrasket 
af en håndværker. ”Hvad laver 
du her?” spurgte han brysk, 
så det gav et spjæt i mig. Jeg 
vidste jo godt, at jeg ikke måtte 
komme rendende. Men jeg fik 
fremstammet, hvad jeg ville, og 
det endte med, at han målte op 
for mig, og vi blev gode venner. 

Det var en fornøjelse at komme 
tilbage til min lejlighed. Jeg er så 
glad for at bo her. Det er jo ren 
luksus. Jeg er mest glad for min 
nye altan og min vaskemaskine. 
Jeg tænker på det, hver eneste 
gang, jeg bruger det. 
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Den 15. marts 1997 er en dag, der står meget tydeligt i Ellinors hukommelse. Det var den 
dag, hun flyttede ind på Fruehøj. Hendes lejlighed var færdig-renoveret for godt et år 
siden. Her fortæller hun om, hvordan oplevelsen har været for hende.

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 
og benyt gangstierne! 

!RESPEKTER 
SKILTENE

FEJL OG MANGLER!
Hvis du oplever fejl eller 
mangler, som du ikke har fået 
med på din fejl- og mangelliste, 
så brug kontaktformularen på 
www.fruehojgaard.dk/
afdelinger/fruehoej/
renovering/fejl-og-mangler

FØLG MED PÅ FACEBOOK
 www.facebook.com/afdelingfruehoj/

DET ER JO REN LUKSUS!

SPØRGSMÅL & SVAR

Ellinor er en aktiv dame. Hun er frivillig, hun 
træner, svømmer og cykler, og så strikker hun 
et arsenal af sokker - her på altanen.



God sommer!
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BYGGEPLAN

Renoveringen på Fruehøj lakker langsomt, men 
sikkert, mod enden. Vi har taget fat på den sidste 
karré, og i februar 2021 forventes alle lejligheder 
at være færdigrenoveret. 
Enemærke og Petersen har netop afleveret 
Grundtvigsvej 40-44, og beboerne er flyttet ind. 
Vi er klar over, at det er en udfordring at flytte ind 
midt i en byggeplads, og at der ofte er larm og 
støj i dagtimerne. Det er desværre et vilkår for, at 
tidsplanen kan overholdes, og at renoveringen 
kan afsluttes til tiden. Især parkering er et 
problem. Vi henviser til, at du holder på 
Brorsonsvej eller på Grundtvigsvej. Vi forsøger at 
lave midlertidige parkeringspladser, hvor det er 
muligt. Hold øje med skiltene. 
Der har været problemer med vand i kældrene, 
og vi er i gang med at finde en løsning. Blandt 

andet er vi ved at lave kloakkerne, så vandet kan 
komme væk. 
Arbejdet med udearealerne skrider også 
fremad. Det er lykkedes os at skabe ekstra 
parkeringspladser ved at fjerne nogle af de små 
halvøer, der går ud fra bedene. 
Vi forventer også, at der i 2021 vil være økonomi 
til at påbegynde ny asfalt-belægning og få stribet 
op. De fleste steder er der kommet nye molokker. 
De sidste affalds-øer vil blive etableret, når 
renoveringen er afsluttet i februar 2021. 
I uge 33 og frem til ca uge 43 udvider vi 
viceværtkontoret på Brorsonsvej. Dette gør vi 
for at opretholde den gode service for dig som 
beboer og for at skabe et bedre arbejdsmiljø for 
vores servicemedarbejdere. 
Gå en tur rundt i området og se det flotte arbejde!

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

Ring og lav en aftale!

Brorsonsvej 

Fruehøjvej

Grundtvigsvej

Tallene viser i hvilken 
rækkefølge, afdelingen 
bliver renoveret
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Færdig renovering

FØLG MED PÅ FACEBOOK
 www.facebook.com/afdelingfruehoj/

Opstart på renovering uge 30

OBS! Håndværkerne holder ferie 
i etaper, og byggeaktiviteterne 
fortsætter - dog på nedsat 
blus henover sommeren.


