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Kontakt
Du får løbende nyhedsbreve udgivet af FællesBo med 
seneste nyt om renoveringen. Du kan finde samtlige ny-
hedsbreve på www.fællesfremtid.dk under Anemonevej.

Du er også velkommen til at kontakte os på 
96 26 58 58, hvis du har spørgsmål eller 
kommentarer til nyhedsbrevet. 

Status på helhedsplanen
Vi er nu kommet godt i gang med renoveringen af Anemonevej. Det er en stor omgang, og vi er klar over, at 
det påvirker jeres hverdag. Vi evaluerer undervejs, og forsøger at gøre det så smertefrit som muligt for jer 
beboere. Du kan i dette nyhedsbrev læse om parkeringssituationen, hvad der sker, når håndværkerne skal 
installere ovenlysvinduer i jeres boliger og en kort status på tidsplanen. 

Parkering uden for arbejdstid
Håndværkerne skal bruge plads, og de støver, så vi har spærret en del af afdelingen af for 
parkering. Vi har dog erfaret, at der er et stort ønske om, at man må parkere i de afspærrede 
områder uden for håndværkernes arbejdstid. Det prøver vi derfor. 

Du kan nu parkere i ledige båse i hele afdelingen 
fra kl. 17.00 - 6.30 fra mandag til fredag og hele dagen lørdag og søndag.

DET ER MEGET VIGTIGT, AT TIDSRUMMET OVERHOLDES. Håndværkerne skal bruge pladsen!

Der vil stadig være afspærrede båse, som benyttes til opbevaring af byggematerialer og maskiner. Disse  
båse kan naturligvis ikke benyttes, og du må stadig være forberedt på at skulle parkere andre steder i afde-
lingen eller uden for afdelingen på nærliggende veje.  

For at gøre parkerings-overblikket bedre, sættes i løbet af kort tid skilte op, så du nemmere kan se, hvor du 
må parkere. 

Ovenlysvinduer
Når der skal skiftes/udbedres tag og skiftes ovenlysvinduer i din bolig, vil der blive sat et stillads op rundt 
om bygningen. Du vil i god tid blive kontaktet personligt af håndværkerne, som vil aftale, hvornår det passer 
bedst, at de kan komme ind i din bolig og færdiggøre ovenlysvinduerne med opsætning af lysninger. 

På næste side kan du se tidsplanen, som er blevet opdateret. Vi kan desværre ikke sige præcis hvilken 
dato håndværkerne skal ind i din bolig, da arbejdstiden er påvirket af vind, vejr og eksterne forhold. Men du 
kan se, hvilken periode vi regner med, at arbejdet vil foregå.

Håndværkerne vil 
kontakte dig personligt, 

når dine ovenlysvin-
duer skal skiftes.
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Spørgsmål
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Ole Rahbek på 96 26 58 46.
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Afrensning af facader 
(sandblæsning)
Etape 1: 1. marts – 23. april
Etape 2: 23. april – 1. juni

Udskiftning af tag (11,15,19)
Nye ovenlys vinduer
Etape 1: 6. april – 6. august

Nye altaner og kviste
Nye ovenlysvinduer
Etape 2: 14. juni – 12. november

Affugtning af sokkel
Etape 1: 7. juni - 13. august
Etape 2: 16. august – 1. oktober

Facadepudsning
Etape 1: 2. august – 10. september
Etape 2: 27. september – 
5. november

Tidsplan
På tidsplanen og oversigtskortet herunder, kan du se, i hvilket tidsrum håndværkerne vil være ved din bolig. 
Du kan også se, hvor håndværkernes skurvogne, biler og materialer bliver placeret. Der kan naturligvis ske 
ændringer i planen, og vi anbefaler, at du holder øje med nyhedsbrevene, hvor vi vil informere om større 
ændringer. 


