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Kære beboere
Som de fleste sikkert ved, har vi været igennem en
sparerunde for at få økonomien i renoveringsprojektet til at hænge sammen. Det kan lyde drastisk, og
det får da også nogle konsekvenser for projektet,
men vi kan stadig stå 100 % inde for de løsninger,
der er valgt.
Sammen med afdelingens renoveringsudvalg har
vi fokuseret på at vælge de besparelser/ændringer,
som ’gør mindst ondt’ på jer beboere. Nogle af de
største besparelser bliver:
Vi sparer
• De udvendige arealer mod Messevejen. Det betyder, at de ekstra træer, flisebelægning og legepladserne ikke etableres.
• Altanerne ved 1-rum-boligerne erstattes af en
fransk altan.
• I stedet for et nyt tag af tagpap, lægges et ståltag
ovenpå det eksisterende tag.
• Murværket omfuges ikke totalt - men repareres,
hvor det er nødvendigt.

Godt gang i flytning og genhusning
Efter de personlige genhusningssamtaler i efteråret
er omkring en tredjedel af beboerne i blok 1 nu flyttet permanent til en anden afdeling eller midlertidig
i en genhusningsbolig.
Selve flytningerne er overordnet set forløbet rigtig
fint. Holstebro Flytte- og Budcentral har hjulpet hovedparten af beboerne med at flytte. Enkelte valgte
at klare opgaven selv mod en mindre kompensation.
Genhusningsdelen er et stort puslespil, og vores
genhusningsrådgiverMette Junge Povlsen gør sit
yderste for at finde den bedste løsning for hver
enkelt beboer, indenfor de rammer hun har.

Har du spørgsmål om
genhusning, er du altid
velkommen til at
ringe til Mette på
96 26 58 58

Vi beholder
Inde i boligerne har vi stort set ikke gennemført
besparelser. Som eksempel bibeholdes følgende
punkter:

Når du flytter, skal du vide...

• Gulvvarme på det nye badeværelse
• Reparation af terrasso i opgangene
• Lydisolering af lofterne i stueplan

Uanset om du vælger midlertidig eller permanent
genhusning vil din bolig blive besigtiget i forbindelse med fraflytningen.

Derudover bibeholder vi omlægningen af udearealerne mod Gyvelvej. Det vil sige, at I stadig vil få
et flot ankomstareal med blandt andet nye fliser og
bede.

Der bliver ikke gennemført en ’normalistandsættelse’ som ved en traditionel fraflytning. Dog skal du
betale for eventuelle skader, som er opstået ved
forkert brug eller misligholdelse.

Vi forventer at starte op umiddelbart efter sommerferien, og det vil I høre meget mere om, når vi inviterer
til ’ første hammerslag’arrangement.

Komfur og ovn skal være rengjorte ved fraflytning. Toilet og badeværelse skal også være
helt rengjorte. Resten af boligenskal støvsuges, og der må ikke efterlades affald.

Rigtig god sommer til alle!

Nyhedsbrevet
Du får løbende nyhedsbreve udgivet af FællesBo med
seneste nyt om renoveringen. Du kan finde samtlige nyhedsbreve på www.fællesfremtid.dk under Gyvelvej.

Du er også velkommen til at kontakte os på
96 26 58 58, hvis du har spørgsmål eller
kommentarer til nyhedsbrevet.

