
 

 

 

Ejendomskontorets træffetid: 

Frederiksborgvej 118E 

mandag kl. 7.30 – 9.00 samt  

første mandag i måneden kl. 15.30 - 17.00 

og tirsdag-fredag kl. 8.00 – 10.00 

   Telefontid: 

Telefon: 3581 8122 

mandag-fredag kl. 10 - 12 

eller mail: bispeparken@fsb.dk 

 

 

Invitation til Åbent beboerhus 

 

 

Kære beboere på Rønningsvej 1 og Rønningsvej 3 tv. 

 

Informationsmødet om udskiftning af vandrør og faldstammer den 12. maj er aflyst, fordi fsb har 

besluttet, at der i den nuværende situation med corona virus ikke må holdes beboermøder frem til den 

30. juni. Vi holder i stedet nogle åbent hus arrangementer i beboerhuset. 

 

Derfor inviteres du hermed til Åbent beboerhus: 

 

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 16.00 – 18.00 i Beboerhuset 
 

Bemærk at tidspunktet er ændret i forhold til det tidligere informationsmøde. 

Du er velkommen til at møde op i beboerhuset, når det passer dig indenfor dette tidsrum. 

 

Åbent hus arrangementet er kun for beboerne på Rønningsvej 1 og Rønningsvej 3 tv., hvor der er 12 

lejemål. Der er kun adgang til beboerhuset for to lejemål ad gangen. Du må derfor vente udenfor, hvis 

der er beboere fra flere end to lejemål inde i beboerhuset. 

 

Ved Åbent beboerhus kan du stille spørgsmål om udskiftningen af rør og faldstammer til projektholdet og 

et medlem af afdelingsbestyrelsen. Du kan også se en model af den nye installation til badeværelset. 

 

Tidsplan  

Tidsplanen er stadig uændret, og vi forventer, at arbejdet i kælderen begynder 11. maj 2020. 

I lejlighederne forventer vi at starte hos dig som oplyst i de informationer, du har fået.  

Husk også, at byggelederen og entreprenøren vil gennemgå din lejlighed 2 uger før, arbejdet begynder 

hos dig. Du får oplyst tidspunktet for gennemgangen fra entreprenøren 2 uger før. 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver Jean Hansen på telefon 

2374 4188 eller på mail: jean@fha-c.dk 

Du kan også følge med på bispeparken.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Jan Buus Christensen 

Projektleder/fsb 

5. maj 2020 


