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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. 

Belysning i den mørke tid

Da pudsning af bygningerne er i gang, har vi flere steder været nødt til at tage 
udendørslamperne ned. De nye lamper vil blive sat op, når din bygning har fået 
det endelige farvede lag puds. Indtil da vil der blive monteret midlertidig belysning 
på bygningerne. Vil du se de nye lamper, kan de ses på nr. 19, hvor de er sat op.  

Hegn mellem boligerne

De midlertidige hegn mellem boligerne bliver stående, indtil det endelige farvede lag puds er lagt på. 
Når en bygning er færdigpudset, bliver der sat nye hegn op. 

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS I 14C

 De små boliger på 1. sal har fået kvist, altan og et 
ekstra ovenlysvindue i køkkenet. 

Boligerne er blevet meget mere lyse og luftige.

Du har nu mulighed for at se det endelige resultat, 
når vi holder åbent hus:

Tirsdag den 9. november kl. 16.00 - 18.00
i Anemonevej 14C.

  Projektleder Ole vil være til stede og vise rundt - alle er velkommen. 

Tak for sidst

Vi vil gerne sige tak for sidst til alle jer beboere, som deltog i vores informations- og spørgemøde for et 
par uger siden. Det var godt at se så mange af jer, og vi håber, I fik svar på de spørgsmål, I havde. Vi 
har samlet op på de informationer, der blev fremlagt på mødet, så de beboere, som ikke kunne deltage, 
får et overblik. Du finder præsentationen fra mødet på www.fællesfremtid.dk - under Anemonevej. 
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Spørgsmål
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Ole Rahbek på 96 26 58 46.

Modelfoto
Tidsplan for facader og affugtning

Oppudsning af facaderne med farvet puds er meget afhængig af vejret.  Der kan derfor ske ændringer i 
planen. Denne tidsplan blev fremtlagt på informationsmødet sidst i september. 

Tidsplan for altaner og kviste

De sidste altaner og kviste bliver efter planen monteret:

Nr. 18, 20 og 22 - inden jul
Nr. 25, 29 og 29 - uge 2 - 7 2022

Berørte beboere får besked i god tid, inden håndværkerne 
starter op.

Uge Opsætning af net og 
første omgang puds

Farvet puds Sokkelaffugtning

39 21 og 23 13 og 19
40 7, 9 og 11 15 og 17 13 og 19
41 3, 5 og 7 21 og 23 15 og 17
42 1 og 3 7, 9 og 11 21 og 23

43 2 og 4 3, 5 og 7 7, 9 og 11
44 6 og 8 1 og 3 3, 5 og 7
45 10 og 12 2 og 4 1 og 3
46 14 og 16 6 og 8 2, 4 og 6
47 18 og 20 10 og 12 8, 10 og 12
48 22 og 25 14 og 16 14, 16 og 18
49 27 og 29 18 og 20 20, 22 og 25
50 27 og 29

2022 (forår) 22 - 29


