Frederikssund
Andels
Boligforening
Vi værner om nærheden

Velkommen til FAB
Frederikssund Andels Boligforening
I Frederikssund Andels Boligforening har vi knap 1000 boliger
fordelt på 13 afdelinger, alle med en central beliggenhed i
Frederikssund. Vi har et bredt udvalg af boliger, der tilgodeser
alle familietyper såvel som enlige, pensionister og studerende.

I vores boligforening arbejder vi for at skabe trygge omgivelser
for alle. Gennem nærværende dialog og godt samarbejde
mellem afdelingernes respektive bestyrelser, hovedbestyrelsen
og administrationen, sikrer vi de bedste rammer for vores
beboere, der alle har mulighed for at blive hørt og tage del i
beslutningsprocesserne.
Du kan læse mere om FAB, vores arbejde og vores afdelinger i denne
brochure samt på vores hjemmeside www.fabfrederikssund.dk,
hvor du også kan blive skrevet op til en af vores boliger.
God fornøjelse.

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

KLOAKSERVICE
hurtig & effektiv

¥ Mange års erfaring
¥ Kompetente medarbejdere
¥ Et godt stykke arbejde
¥ Den bedste løsning

DØGNVAGT

47 31 28 37
www.jsdanmark.dk

ST Anlæg ApS - Sigerslevvestervej 8 - 3600 Frederikssund - www.st-anlaeg.dk

Dine fordele som lejer
• Du skal ikke i banken og låne mange penge til din
drømmebolig
• Du slipper for at betale ejendomsværdiskat og mister
ikke penge, hvis din bolig falder i værdi
• Du skal hverken vedligeholde bygninger eller grønne
områder – det står vores dygtige medarbejdere for
• Der er et godt fællesskab lige uden for din hoveddør,
som du kan blive en del af
• Gennem beboerdemokrati kan du have indflydelse på
ejendommens drift og udvikling
• Du har mulighed for at søge boligstøtte og
indskudslån hos kommunen

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

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

TØMRER- OG SNEDKERFIRMA
HOVEDENTREPRISER
Tørslevvej 35 • Tørslev • 3630 Jægerspris
Tlf.: 47 56 34 00
bbk@ebkaps.dk • www.ebkaps.dk

Vi har plads til alle
I FAB byder vi alle velkommen, og selv om det indimellem kan være en udfordring at bo tæt
sammen, skal vi alle sammen kunne føle os hjemme. Derfor har alle afdelinger et sæt ordensregler,
som er vedtaget af beboerne, og som bygger på gensidig respekt imellem naboerne.
I ordensreglerne finder du bl.a. informationer om husdyr, støj, musik, parkering og meget
andet. Ordensreglerne er til for beboernes skyld, og ændringer eller tilføjelser kan vedtages på
beboermøder.
Ud over afdelingens husorden findes også generelle regler om brug af bolig og fællesfaciliteter.
Disse findes i den enkelte lejekontrakt samt lejeloven. De enkelte ordensregler ophæver ikke
disse regler, men skal ses som et supplement for at sikre de bedste rammer.

Tlf. 47 31 79 08
www.3byg.dk

Skræddersyede køkkener til almenboligbyggeri
Tlf. 25 74 86 87 · www.snedkerietstagetorn.dk

Beboerdemokrati i FAB
Som beboer i FAB har du masser af muligheder for at blive en
del af foreningens udvikling og sætte dit præg på hverdagen
i afdelingen. Vi lægger stor vægt på medbestemmelse i alle
afdelinger og opfordrer til, at man tager del og tager stilling.
Hos FAB er der mulighed for at blive en del af afdelingsbestyrelsen
i din afdeling. Det er de enkelte afdelingsbestyrelser, der står for
sociale tiltag og arrangementer såsom fastelavnsfest, klippeklistredag, banko, mv.
Det er også muligt at få indflydelse på de fysiske ting i afdelingen
såsom renovering af legeplads og indkøb af nye bordbænkesæt.
Disse ting vedtages på demokratiske beboermøder, hvor alle kan
deltage. Med andre ord er der altså masser af muligheder for at
være med til at præge sin hverdag.

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.
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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

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

Afd. 1: 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:
Værelser:
Lejemål:
Faciliteter:

Etageejendom
2-4 værelser pr. lejlighed
96
Fælles vaskeri

Afd. 3: 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:
Værelser:
Lejemål:
Faciliteter:

Etageejendom
1, 3 eller 4 værelser pr. lejlighed
45
Fælles vaskeri

Afd. 4: Markleddet

Hvis du drømmer om et dejligt hus med egen have, 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

K.G Gulvafslibning
21 65 81 38
Kvalitet Til Tiden
SKOUSEN FREDERIKSSUND
Askelundsvej 4 C • 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 31 35 • frederikssund@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk

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

Afd. 5: 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

Afd. 6: 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

Afd. 7: 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:

Lejligheder
1, 2 eller 4 værelser
83
Fælles vaskeri

Afd. 8: 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

GLARMES TER

Hos HUSMER GLAS OG FACADE 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
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HUSMER GLAS & FACADE er specialister i døre, vinduer, facade, glastage
og vinterhave i aluminium, som bliver
produceret på eget værksted.

•
•
•
•
•
•

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

/ Smedetoften 11 / 3600 Frederikssund / Tlf. 4731 0217

/

Fax 4731 0273

/ www.husmer.dk

Afd. 9: 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

Afd. 11: Maglehøjparken

Maglehøjparken ligger dejligt placeret i rolige omgivelser i
den sydlige del af Frederikssund. Der er under 10 minutters
gang til både S-tog og busser ikke langt til bymidtens pulserende liv.
Boligtype:
Værelser:
Lejemål:
Faciliteter:

Lejligheder med og uden have.
1-5 værelser
135
Køleskab, fælles vaskeri, selskabslokaler samt legeplads
og boldbane til afdelingens børn.

Lille Blødevej 1 • 3600 Frederikssund • Tlf.: 47 31 13 48
vvs@rene-rasmussen.dk • www.rr-vvs.dk

ALT I VVS-ARBEJDE
René Rasmussen VVS laver alt inden for serviceopgaver.
Vores dygtige medarbejder stræber efter at yde god
service og rådgivning.
Blandt de services du kan vælge hos os er:
• Ny Installation, reparation og service af dit gasfyr
• Ny installation af varmepumpe
• Etablering og renovering af gulvvarme og radiatorer
• Ny vandinstallation
• BWT Blødgøringsanlæg

•
•
•
•

Levering og montering af toilet, brusesæt med mere
Skorstens inddækning
Tag- og blikarbejde
og mange, mange flere vvs opgaver

Vores store erfaring og høje faglige stolthed sikrer, at
vi altid finder den mest optimale løsning til dit behov.
Vi sætter en stor ære i, at afleverer vores arbejde til den
rette tid, til den aftalte pris og med kvaliteten i top.

Afd. 13: 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:
Lejemål:
Faciliteter:

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

Afd. 14: 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.
Boligtype: Etageejendom
Værelser: 1-4 værelser pr. lejlighed
Lejemål: 102
Faciliteter: Køleskab, fælles vaskeri, beboerlokale og gæsteværelse

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

Afd. 15: 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

Afd. 20: 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

JØRLUNDE

Maskinforretning as

Roskildevej 11 • 3550 Slangerup
Tlf.: 47 33 45 00
info@jfm.dk • www.jfm.dk

Vi udfører alle former for malerarbejde i
topkvalitet og med stor faglig stolthed.

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

Et rart sted for alle
At hilse på naboen i opgangen, drikke en kop
kaffe over hækken eller mødes på legepladsen
er blot nogle af de ting, der er med til at gøre
det rart i hverdagen. Hos FAB gør vi meget ud
af, at du skal føle dig hjemme i din bolig. Har du
spørgsmål eller gode forslag til, hvordan vi kan
gøre endnu mere, hører vi meget gerne fra dig.

Er du godt sikret?
Selv om du bor i en boligforening, er det ikke alt,
der dækkes af afdelingens forsikring. Indbrud,
skade på privat indbo og brand dækkes ikke
af afdelingen. Her råder vi dig til at tegne en
familieforsikring, der sikrer dig, hvis uheldet
skulle være ude.

Det gode indeklima
Frisk luft og lav luftfugtighed er to af kendetegnene
på et sundt indeklima. For at skabe de bedste
betingelser for et godt indeklima anbefaler FAB,
at du lufter ud 2-3 gange dagligt, holder en stabil
rumtemperatur, sørger for at gøre rent jævnligt
og ikke dækker radiatorerne til.

FAB’s hjemmeside
Du kan altid holde dig opdateret på vores hjemmeside. Her er gode informationer at finde - både
for nuværende og kommende lejere.

Din vvs partner
Service af ejendomme • Blikarbejde
Badeværelse • Husrenovering • Varmeanlæg
Tlf.: 48 26 19 82 · info@vvs2partner.dk
www.nordror.dk

Skriv dig op i dag
FAB Frederikssund Andels Boligforening
Lundeparken 2, st.
3600 Frederikssund
T: 47 31 06 31
E: fab@fabfrederikssund.dk
Åbent dagligt
Kl. 10.00-11.00 for personlig henvendelse
Kl. 11.00-12.00 for telefonisk henvendelse

• 15632 • www.jsdanmark.dk

Derudover åbent torsdag kl. 16.00-17.00
for telefonisk henvendelse og 17.00-18.00
for personligt fremmøde.

