Et godt sted at bo

Velkommen til FAB – Frederikssund
Andels Boligforening
Vi er en boligforening med over 900 boliger beliggende centralt i Frederikssund. Boligerne er fordelt på 13 afdelinger. Vi
har et bredt udbud af boliger, så der er en til alle slags familier
– enlige, par, børnefamilier og pensionister.
Vores boligforening er et sted, hvor alle skal kunne trives og
føle sig trygge. Det sikrer vi igennem god og nærværende dialog. Der er et godt samarbejde mellem afdelingernes respektive bestyrelser, hovedbestyrelsen og administrationen, så du
som beboer bliver hørt og kommer helt tæt på de beslutninger, der bliver taget om dit hjem og nærmiljø.
Du kan læse mere om Frederikssund Andels Boligforening –
og hvordan du bliver skrevet op til en bolig – på vores
hjemmeside: www.fabfrederikssund.dk
Scan QR-koden og læs mere om FAB.
For at scanne koden skal du downloade en app til
din smartphone. Søg „scan“ i App Store, så kan du
vælge en scan-app.

Beliggenhed
med det hele
Vores boliger er placeret centralt i Frederikssund, så du
er altid tæt på indkøbsmuligheder, skoler, daginstitutioner og ikke mindst grønne områder enten som en del af
afdelingens eget område eller lige i nærheden. I Frederikssund er du altid tæt på både skov, vand og byliv. De
grønne uderum giver plads til både leg og en rolig stund
i aftensolen.
Hjælpen er altid nær
Det er vigtigt for os, at vores beboere nemt kan komme
i kontakt med os, når der opstår behov for hjælp. Vi
har fjernet alle forvirrende mellemled og ansat en
varmemester til hver afdeling. Varmemesteren er altid
i nærheden til at yde den bedste service. Altid klar til at
svare på spørgsmål.

Rimelig husleje
Vi har fra boligforeningens start haft fokus på afdelingernes økonomi, så vi hele tiden kan lave de bedst
mulige tilbud til beboerne. I den forbindelse sørger vi
også for løbende vedligeholdelse og renovering, så vi
kan holde et højt og tidssvarende niveau for boligerne.
Det medvirker derudover til at holde en stabil husleje.

Scan QR-koden og se en oversigt
over alle vores afdelinger.

Fælles om at skabe
trygge rammer
Alle vores afdelinger har et sæt ordensregler, som beskriver,
hvad vi lægger vægt på i hver afdeling. De er et udtryk for, hvordan vi bedst muligt accepterer og passer på hinanden. Som beboer har du selv medbestemmelse. Alle ordensregler vedtages
på demokratisk vis i de enkelte afdelinger. Du kan læse alle
ordensregler på vores hjemmeside: www.fabfrederikssund.dk

Du kan læse mere
om vores regelsæt
ved at scanne
QR-koden

Se en video om
råderet ved at
scanne QR-koden

Råderet
Som beboer har du kollektiv råderet over din bolig. Det betyder, at hver bolig kan låne til at få sat eks. et nyt køkken op.
Den enkelte lejer skal i den forbindelse selv sørge for finansiering. Alle ændringer skal anmeldes til og godkendes af FAB
inden påbegyndelse. Kontakt os for mere information.

Vi udfører følgende arbejde for
boligforeningen:
• Istandsættelse af flyttelejligheder ved fraflytninger
• Totalrengøring af lejligheder i forbindelse med
fraflytninger
• Udvendigt vedligehold

Lad hellere os male

Malermester Miriam Rasmussen

Få dine boligdrømme til at
gå i opfyldelse uden at flytte væk
Når du er en del af familien i FAB, tager vi hånd om hinanden.
Det betyder, at du, når du har minimum et års anciennitet, har
mulighed for at flytte internt i din afdeling, hvis du får behov
for noget større eller mindre. Du står som medlem i afdelingen
forrest i køen, når en bolig bliver ledig. Det er også muligt at
søge en bolig i en anden afdeling. Her søges dog på lige vilkår
med de andre lejere i foreningen.

Se en video om
installationsret
ved at scanne
QR-koden

Installationsret
Du har som beboer ret til at foretage nye installationer i din
bolig. Det kan eksempelvis være installation af vaskemaskine
eller opvaskemaskine. Nye installationer kræver, at den enkelte
lejer sender en skriftelig ansøgning til FAB – Frederikssund
Andels Boligforening, hvorfra vi undersøger, om ændringen kan
foretages forsvarligt. Kontakt os for mere information.

Nørreparken

Lejlighederne i Nørreparkens
rolige omgivelser er populære,
og beboerne bliver ofte boende
længe. Afdelingen er bygget i
1946, og for at bibeholde den
gode stand sørges der for løbende renovering.
Boligtype: Etageejendom
Værelser: 2-4 værelser
pr. lejlighed
Lejemål:
96
Faciliteter: Fælles vaskeri

ApS

Alt kloakarbejde udføres:
• Renovering
• Nyanlæg
• Forsikringsskader

• Strømpeforing
• Montering af rottespærre
• Belægningsarbejde

Kocksvej

På Kocksvej finder du lejligheder
til enhver smag. Vi har både store
og små lejemål med og uden have.
Lejlighederne ligger i gåafstand til
flere indkøbsmuligheder, og afdelingens yngste beboere nyder godt
af den nyere legeplads.
Boligtype:
Værelser:

Etageejendom
1-4 værelser
pr. lejlighed
Lejemål:
90
Faciliteter: Køleskab, fælles vaskeri,
beboerlokale og
gæsteværelse

HVORFOR BLOT

DRØMME?

Vordingborg Køkkenet giver dig en række unikke fordele.
Vores konsulenter i erhvervsafdelingen har stor erfaring med
at betjene boligforeninger. Derfor kan vi som noget unikt
tilbyde individuel køkkenindretning. Denne service tilbyder
vi, fordi vi ved, at mennesker er forskellige og har forskellig smag. Endvidere er det en vigtig del af vores A-Z
koncept, at det er samme konsulent, der tager hånd
om dig, dit køkken og projektet fra start til slut.
Interesseret?
Kontakt Vordingborg Køkkenet Erhverv i Glostrup
på tlf. 36 15 15 21 eller kom forbi butikken på Hermods Allé 6 allerede i dag og lad os høre om dine
køkkendrømme. Se mere på www.vordingborg.com

GÅ PÅ
LSE
OPDAGE
²
2000 M
I VORES OM I
SHOWRO !
P
GLOSTRU

Luksus – alle har råd til
Siden 1963 • www.vordingborg.com

Ventevej 2 A-E

På Ventevej nyder beboerne at
bo i en mindre afdeling, hvor alle
kender alle. Lejlighederne ligger
uforstyrret og den hyggelige
fællesterrasse indbyder til gode
stunder med venner, familie og
naboer.
Boligtype: Etageejendom
Værelser: 2 værelser pr. lejlighed
Lejemål: 20

Foderstofgården

I Foderstofgården kan beboerne
få glæde af dejlige grønne arealer,
hvor alle årstider kan nydes. Samtidig er lejlighederne i det nyere
byggeri attraktivt placeret tæt på
centrum og byens liv.
Boligtype: Etageejendom
Værelser: 1-4 værelser pr. lejlighed
Lejemål: 180, heraf 16 ungdomsboliger

Falkenborgvej

Lejlighederne på Falkenborgvej indbyder til fællesskab
og hyggelige stunder i de
grønne oaser med borde,
bænke og legeplads.
Placeringen af lejlighederne
ligger attraktivt i et fredeligt
område tæt på centrum.
Boligtype:
Værelser:
Lejemål:
Faciliter:

GLARMES TER

Hos HUSMER GLAS OG FACADE ApS har
vi erfaring inden for alle slags opgaver
som glarmester.

•
•
•
•
•
•
•

Vinduer og døre
Energiruder
Forsikringsskader
Glassalg og spejle
Drivhusglas
Sikkerhedsglas
Interiørglas, funktionsglas, lyd
Husmer ApS

Lejligheder
1, 2 eller 4 værelser
83
Fælles vaskeri

ALUFAC ADER

HUSMER GLAS & FACADE ApS er specialister i døre, vinduer, facade, glastage
og vinterhave i aluminium. Kort sagt er
vi eksperter i alle slags alufacader.

•
•
•
•
•
•
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Facader
Alu-inddækninger
Alu-døre og -vinduer
Vinterhaver
Glastage
Service

/ Smedetoften 11b / 3600 Frederikssund / Tlf. 4731 0217 / Fax 4731 0273 / www.husmer.dk

Maglehøjparken

Maglehøjparken ligger dejligt
placeret i rolige omgivelser i den
sydlige del af Frederikssund. Der
er med under 10 minutters gang
til både S-tog og busser dog ikke
langt til bymidtens pulserende liv.
Boligtype: Et- og toplans lejligheder
med og uden have.
Værelser: 1-5 værelser
Lejemål: 135
Faciliteter: Køleskab, fælles
vaskeri, selskabslokaler
samt legeplads og bold
bane til afdelingens 		
børn.

Autoriseret isoleringsfirma ∙ Hovedentrepriser m.m.
Strøbjergvej 27 ∙ 3600 Frederikssund ∙ Tlf.: 47 31 54 18 ∙ Fax: 47 31 46 47
E-mail: ck@ck-as.dk ∙ www.ck-as.dk

− over 35 års erfaring

Heimdalsvej

Lejlighederne på Heimdalsvej er
kendt for deres rummelighed, og
kan fås med eller uden have. For
alle beboere er der gode parkeringsforhold, skønne legepladser og
store, grønne arealer.
Boligtype: Etageejendom
Værelser: 3–5 værelser pr. lejlighed
Lejemål: 140
Faciliteter: Køleskab

Strøbjergvej 27
3600 Frederikssund
Telefon: 4731 5417
E-mail: ljs@ckt-as.dk

Lundeparken

Lundeparkens gode lejligheder
er centralt placeret tæt på både
centrum og indkøbsmuligheder. Der
er heller ikke langt til skole og daginstitutioner, og området er meget
familievenligt.

v/Morten Madsen

MADSENS VVS

Boligtype: Etageejendom
Værelser: 1-4 værelser pr. lejlighed
Lejemål: 102
Faciliteter: Køleskab, fælles vaskeri,
beboerlokale og
gæsteværelse

ALT BLIK & VVS-ARBEJDE UDFØRES
GASINSTALLATIONER
Medlem af
DANSK VVS INSTALLATØRFORENING

Madsens VVS ApS v/Morten Madsen
Centervej 46 • 3600 Frederikssund
www.madsens-vvs.dk • morten@madsens-vvs.dk

47 38 91 88

Ring til en
løsningsorienteret
partner

ALT INDEN FOR EL
El-installationer
IT-netværk
Bygningsautomation
Energioptimering
Bygnings- og personsikring
Serviceaftaler

Hoffmann Teknik
Tlf.: 4752 8461
Vagttlf.: 4752 3093

VI MATCHERRIS*
L A VE S T E N E T P

* Gælder alle varer på danskejede webshops, som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten.
Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet. Gælder ikke demovarer, levering, montering samt lignende serviceydelser.
Gælder kun privatkøb og kun ved køb i en fysisk Skousen-butik.

Hovedgaden 6D • 4050 Skibby • www.hoffmann.dk

SKOUSEN FREDERIKSSUND
Askelundsvej 4 C
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 31 35
frederikssund@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk
ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag: 9.30-18.00
Lørdag: 9.00-14.00
1. søndag i md.: 10.00-15.00

Rugskellet
Rugskellet er en lille afdeling med
dejlige huse. Her får beboerne et
hus med plads til familien og egen
have med gode muligheder for
hyggelige stunder.
Boligtype: Enkelthuse
Værelser: 4 værelser pr. hus
Lejemål: 15
Faciliteter: Fælles vaskeri

Rugskellet 8-26
I den nordlige del af Frederikssund ligger Rugskellet 8-26. Det
gode kvarter byder på hyggelige
rækkehuse med egen have i den
lille og nære afdeling.
Boligtype: Rækkehuse
Værelser: 4 værelser pr. hus
Lejemål: 10
Faciliteter: Fælles vaskeri

Markleddet
Hvis et dejligt hus med egen have
er drømmen, er Markleddet det
helt rigtige valg. Den lille afdeling
ligger i et godt kvarter med kort
afstand til bymidten.
Boligtype: Enkelthuse
Værelser: 4 værelser pr. hus
Lejemål: 15

Nørresvinget

Nørresvinget byder på fine
lejligheder, der løbende renoveres. Afdelingens placering er
optimal, når det kommer til at få
hverdagen til at hænge sammen.
Lejlighederne ligger tæt på både
skole og daginstitutioner, samt
indkøbsmuligheder.
Boligtype: Etageejendom
Værelser: 1–4 værelser
pr. lejlighed
Lejemål: 32
Faciliteter: Fælles vaskeri

Falkenborghus
I 1955 stod det arkitekttegnede
Falkenborghus klar til indflytning
med flot facadeudsmykning lavet
af den lokale kunstmaler Ove Køser. Det meget vellykkede byggeri
kan rumme både singler, par og
familier.
Boligtype: Etageejendom
Værelser: 1, 2 eller 4 værelser
pr. lejlighed
Lejemål: 45
Faciliteter: Fælles vaskeri

Vi udfører alle former for service og
vedligeholdelse på boligventilation for FAB

K.G Gulvafslibning
21 65 81 38
Kvalitet Til Tiden

Holmensvej 22B · 3600 Frederikssund
Tlf.: 47 31 05 58

toftevænget 4 • 3320 skævinge
info@kg-gulv.dk • www.kg-gulv.dk

Beboerdemokrati
Med beboerdemokrati får du som beboer medindflydelse på
din afdeling og dit nærmiljø. Hver enkelt afdeling har sin egen
bestyrelse og egen økonomi. Fra afdelingsbestyrelsen vælges
repræsentanter på demokratisk vis til at tale for hele afdelingen, når alle afdelinger samles til repræsentantskabsmøde/
møde med hovedbestyrelsen.
I FAB værner vi om de beboervalgte. Derfor tilbyder vi en række
kurser og inspirationsture, for at de kan være klædt bedst
muligt på til at repræsentere afdelingen. Kontakt os for mere
information om beboerdemokrati.
Fællesskab er noget, vi skaber sammen
I Frederikssund Andels Boligforening har vi skabt rammerne
for et godt fællesskab, og netop fællesskabet findes i alle vores
afdelinger lige uden for døren, hvad end det er en legekammerat i gården, en kop kaffe med naboen eller engagement i
bestyrelsen.

24 93 14 72
Din låsesmed
www.kklåse.dk
Oplukning, omkodning af låse, reparation af låse, ekstra låse, nye
låse og omlægning af nuværende låse til brug af samme nøgle

I et godt fællesskab kan man mødes på tværs af alder og kultur.
Derfor er vi glade for at kunne tilbyde både inde- og uderum,
der indbyder til socialt samvær i afdelingerne. Der afholdes
fastelavn i afdelingerne og et fælles julearrangement.
Vi vil gerne have glade beboere, der nyder hinandens selskab.
Derfor står vi også klar til at hjælpe, hvis vores beboere får en
god idé til et fælles arrangement.

Se en video om beboerdemokrati ved at scanne
QR-koden her

Carsten Espensen
Tømrer og snedkermester

CE-SERVICE

Valmuevej 2
3600 Frederikssund

Tlf.: 2361 7669

hovlespan2@gmail.com

Skriv dig op i dag!
FAB Frederikssund
Andels Boligforening
Lundeparken 2, st.
3600 Frederikssund
T: 47 31 06 31
E: fab@fabfrederikssund.dk

Administrationen har åbent hver dag
kl. 10-12, og torsdag tillige kl. 17-18
For at få en bolig i FAB skal du være
medlem. Alle over 15 år kan
melde sig ind.

• 12838 • www.jsdanmark.dk

Der opkræves et indmeldelsesgebyr
og dertil et ventelistegebyr for aktivt
boligsøgende. Du kan læse mere om
indmeldelse på vores hjemmeside
www.fabfrederikssund.dk

Vi er en mellemstor malervirksomhed,
der udfører alle former for malerarbejde i topkvalitet og med stor faglig
stolthed, som vi altid har været kendt
for, både som A&J ApS og nu under
navnet Malerfirma Nyberg & AJ ApS

Jonas Lundgren Aimas Dargis
Indehavere

Borupvej 10
3320 Skævinge
Tlf.: 21 64 35 14
21 64 35 15
info@nyberg-aj.dk

