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Har du spørgsmål
om byggeriet?

Åbent hus for afd. 307

Kontakt:
Jørn Brynaa 
Projektleder 

Mail: jb@boligfa.dk  
Tlf. 7622 1221 

Flyttekasser, labels og indpakningspapir

Kom og se hvor lækker din bolig bliver efter renoveringen. 

Vi slår dørene op til Åbent Hus torsdag d. 8. oktober kl. 15.00 – 17.30,
Korskærvej 158.
Her vil genhusningskonsulent Bianca Lassen, projektleder Jørn Brynaa 
og en repræsentant fra byggeudvalget svare på spørgsmål.

rejsegilde

Som traditionen tro, holdes der rejsegilde for håndværkerne, når den første 
boligblok kan afleveres fra entreprenør. Rejsegildet er en markering af det 
gode håndværksmæssige arbejde og samarbejdet omkring det.
Hvis bygherre i gamle dage undlod at holde gildet, var det et dårligt varsel, 
der er behæftet med en del overtro.
Ophængning af udstoppede dukker i menneskestørrelse, en såkaldt "død 
murer" var ikke ualmindeligt og bruges stadig.

En anden slags "død murer" er indbygget i Sankt Olai Kirke i Helsingør:
En indmuret tom flaske, som med sin tuden mindede husejeren om hans 
nærighed. 

4 uger før din genhusning kontakter flyttefirmaet dig for aftale om 
levering af flyttekasser og flyttetidspunkt. Det betyder du får leveret 
flyttekasser 4 uger før du skal flytte. De bærer kasserne op for dig og 
har også papir og labels med hvis du beder om det.

Har du brug for EKSTRA flyttekasser eller ønsker et par kasser før tid 
udleverer servicemedarbejder Kristian Stokholm flyttekasser, labels 
og indpakningspapir hver mandag og onsdag kl. 14.30 – 15.00
fra nr. 102 i gavlen.

Der er store rabatter at hente på gardiner, tæpper, tapet og mange andre ting, som 
du kan få brug for i forbindelse med, at du er flyttet i din ny-renoverede bolig.

Læs mere om FORDELSKORTET på vores forbedret hjemmeside:
www.boligfa.dk

Har du modtaget dit fordelskort?
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Bianca Lassen
Genhusningskonsulent

Tlf: 7622 1215
Mail: bla@boligfa.dk

korskærparken  nr. 21

Vesterbrogade 4 · 7000 Fredericia · Telefon 76 22 12 00 · Mail: post@boligfa.dk · Hjemmeside: www.boligfa.dk

Træffetid i pavillon
Mandag kl. 12.30 - 15.30
Onsdag kl.  09.00 - 12.00

Gode nyheder afd. 307

Der har nu været afholdt licitation for den kommende renovering af de i alt 173 antal boliger i afd. 214.

I alt 5 firmaer var udvalgt til at give et tilbud på opgaven. Alle 5 endte med at komme med et tilbud, og her vandt
Fredericia firmaet, Egil Rasmussen A/S,  som havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Såfremt alt forløber efter planen, forventer vi at kunne holde et orienterende beboermøde i starten af januar.

Til mødet orienterer vi om de endelige beslutninger for indretningen af din lejlighed, arbejdet i kælderen, ude-
arealer og genhusning.

Gode nyheder afd. 214

Byggeriet i afd. 307 skrider frem som planlagt.

Beboerne fra Korskærvej 158 kan flytte tilbage til en topmoderne bolig d. 12. oktober. Efterfølgende flytter de 
forskellige opgange tilbage med ca. 14 dages interval.

Som ekstra god nyhed kan vi oplyse, at lejlighederne th. og tv. også får udskiftet de eksisterende
garderobeskabe med helt nye Invita skabe i værelset ud til altanen.

Træffes på telefon 
øvrige dage.

Bianca træffes ikke i uge 42 og 43 pga. ferie.

Har du spørgsmål, bedes du kontakte kontoret på tlf. 76 22 12 00.

Du kan også kontakte servicemedarbejder Kristian Stokholm, på tlf. 29 33 39 62, hvis du har praktiske 
spørgsmål omkring din flytning. 

Ferie uge 42 og 43


