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Kære beboere i Værebro Park
Vi har siden september 2021 gennemført
12 workshops, fire studieture og en
idékongres. Det har været travlt, givende,
informativt og sjovt. Tusind tak til alle de
beboere, som har engageret sig undervejs.
Uden jer var vi ikke kommet så langt eller
havde fået så godt et fundament til en
helhedsplan for Værebro Park.

Nu vil vi gerne invitere jer med på gåture
rundt i afdelingen i maj – og ikke mindst til
vores sommerfest og fernisering med
fremvisning af skitser og forslag i juni. Se
mere om gåture herunder. Invitationen til
sommerfesten med fernisering, kan du se
på bagsiden.

Vi glæder os til at se jer

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park og
selskabsbestyrelsen GaB

Opdag de hemmelige steder i Værebro
Park – kom med på gåture i afdelingen
i maj måned
Sammen med ejendomskontoret vil vi
gerne invitere på tre forskellige gåture i
Værebro Park. Hver tur tager ca. halvanden
time. Der vil være mange stop undervejs,
så du kan også gå med, selvom du ikke er i
topform.

Tirsdag d. 10. maj kl. 17.30-19.00 er der
tematur om affald og genbrug i Værebro
Park. Her vil mesterassistent Anders
Miemietz vise og fortælle om, hvordan
affald håndteres i Værebro Park. På turen
kommer vi blandt andet forbi skaktrum og
materialegård.

Onsdag d. 18. maj kl. 17.30- 19.00 er der
tematur om udearealerne i Værebro Park.
Her vil ejendomsmester Ole Steen Larsen
vise rundt i nogle af de mange grønne
oaser, der er i - og lige tæt omkring -

Værebro Park. Vi kommer blandt andet
forbi nogle af de mange grillpladser i
området og ser de to søer, som ligger i
området.

Tirsdag d. 24. maj kl. 17.30-19.00 er der
tematur om ”de hemmelige steder i 
Værebro Park”. Her vil ejendomsmester Ole 
Steen Larsen og mesterassistent Monica
Westermann vise rundt nogle af de steder,
man som beboer normalt ikke har mulighed
for at komme. Turen kommer blandt andet
forbi varmecentralen, boilerrummet og
sikkert også op i en flyttelejlighed.

Mødested og tilmelding
Mødested for alle turene er:
Workshoppen på centergangen.

Tilmelding til turene er ikke nødvendig.

Efter turene serverer vi en sodavand i
Workshoppen.

Invitation til sommerfest og fernisering
– se bagsiden.



Sommerfest i sigte
Vi glæder os til at se jer foran beboerhuset

fredag 10. juni, kl. 15-20
Vi stiller langborde op, tænder op i grillen, finder hoppepu- den
frem og indretter et aktivitetsområde til børn og barnlige sjæle. Til
festen kan I ogås blive klogere på hvordan arbejdet med den
kommende renovering skrider frem. Skitser vises frem, I kan gå op
opdagelse i virtuelle boliger med VR-briller på og I kan hoppe på et
tivolitog, der vil tage jer med rundt i afdelingen, imens en rådgiver
fortæller jer om de planer, der er på tegnebrættet lige nu.

Vi glæder os til at se jer,
Mvh. Afdelingsbestyrelsen, den boligsociale helhedsplan samt den
fysiske helhedsplan

Sommerfest i sigte (eng)
Vi glæder os til at se jer foran beboerhuset

fredag 10. juni, kl. 15-20
Vi stiller langborde op, tænder op i grillen, finder hoppepu- den
frem og indretter et aktivitetsområde til børn og barnlige sjæle. Til
festen kan I ogås blive klogere på hvordan arbejdet med den
kommende renovering skrider frem. Skitser vises frem, I kan gå op
opdagelse i virtuelle boliger med VR-briller på og I kan hoppe på et
tivolitog, der vil tage jer med rundt i afdelingen, imens en rådgiver
fortæller jer om de planer, der er på tegnebrættet lige nu.

Vi glæder os til at se jer,
Mvh. Afdelingsbestyrelsen, den boligsociale helhedsplan samt den
fysiske helhedsplan

Invitation

Sommerfest og fernisering i sigte
Vi glæder os til at se jer foran beboerhuset

fredag 10. juni, kl. 15-20
Vi stiller langborde op, tænder op i grillen, finder hoppe- puden
frem og indretter aktivitetsområde til børn og barnlige sjæle. Til
festen kan I også blive klogere på, hvordan arbejdet med den
kommende renovering skrider frem. Skitser vises frem, I kan gå på
opdagelse i virtuelle boliger med
VR-briller, og I kan hoppe på et tivolitog, der vil tage jer med rundt i
afdelingen, imens en rådgiver fortæller jer om de planer, der er på
tegnebrættet lige nu.

Vi glæder os til at se jer,
Mvh. Afdelingsbestyrelsen, den boligsociale helhedsplan samt den
fysiske helhedsplan

Summer Party and vernissage in Sight

We look forward to seeing you in front of Beboerhuset
Friday, 10 Juneat 15:00-20:00 hours

We will set up long tables, fire up the grill, inflate the bouncy
cushion and set up an activity area for children and young souls.
At the party you will also have the opportunity to le- arn more
about how the work on the upcoming renovation is progressing.

Sketches will be displayed, you can explore virtual flats with VR
glasses, and you can jump on a mini train that will take you
around the area while an architect tells you about the plans
currently on the drawing board.

We look forward to seeing you!
Sincerely, The Tenant Board, Beboerhuset and the renovation team.


