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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 46, hvis du har spørgsmål til projektet 
eller nyhedsbrevet. 

 

Uge
Opsætning af net og 
første omgang puds

(facader) *
Farvet puds Sokkelaffugtning

49

Nr. 19, 17, 15, 13 og 1150

51

Januar 2022 Nr. 9, 7, 21 og 23
Februar 2022 Nr. 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8 og 10
Marts 2022 Nr. 2, 4, 6 og 8 Nr. 12, 14, 16, 18, 20 og 22
April 2022 Nr. 10, 12, 14 og 16 Nr. 11, 9, 7, 5, 3, 1 og 2 Nr. 25, 27 og 29
Maj 2022 Nr. 18, 20 og 22 Nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16
Juni 2022 Nr. 18, 20, 22, 25, 27 og 29

* Gavlene er ikke som facaderne dækket af ifm. pudsearbejdet. Derfor udføres netpuds på gavlene, når 
vejret tillader det. 

Opdateret tidsplan pr. 7. december 2021
Tidsplanen er blevet opdateret. 

Træk ved vinduerne
Flere af jer beboere har gjort opmærksom på, at der har været meget træk ved vinduerne. Grunden var, at 
der endnu ikke var blevet fuget ved kanterne i alle boliger. 

I de boliger, som har fået det endelige lag farvede puds, er der fuget færdig med en gummifuge, og disse 
boliger skulle gerne være tætte. 

I resten af boligerne, som ikke er pudset færdig, har håndværkerne nu monteret en midlertidig fuge, som 
gerne skulle holde trækken ude her i den kolde tid. Denne fuge vil blive skiftet ud med den endelige gummi-
fuge, når husene har fået det sidste lag farvede puds. 

Jul og nytår
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til næste år, 
hvor vi vil komme helt i mål med resten af renoveringen af jeres dejlige afdeling.

Til information vil der som udgangspunkt ikke være håndværkere i afdelingen 
mellem jul og nytår. 


