
Nyhedsbrev til beboerne 
i afd. 231 Anemonevej
Nr. 11 - April 2022

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 24, hvis du har spørgsmål til projektet 
eller nyhedsbrevet. 

 

Uge Opsætning af net og første omgang puds
(facader) * Farvet puds

Uge 16 Nr. 6 - 8
Uge 17 Nr. 10 - 12 - 14 - 16
Uge 18 Nr. 18 - 20 - 22
Uge 19 Nr. 23 - 11 - 9
Uge 20 Nr. 7 - 5
Uge 21 Nr. 3 - 1
Uge 22 Nr. 2 - 4
Uge 23 Nr. 6 - 22
Uge 24 Nr. 25 - 27 - 29
Uge 25 Nr. 8 - 10
Uge 26 Nr. 12 - 14 - 16
Uge 27 Nr. 18 - 20

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

Opdateret tidsplan pr. 19. april 2022
Tidsplanen er blevet opdateret. 

Så blev det forår

Det er blevet forår i Danmark, solen skinner, og efter en god påskeferie er der igen liv på 
byggepladsen hos jer på Anemonevej. 

Som de fleste ved, er tidsplanen blevet udskudt flere gange. Der har været forskellige 
udfordringer hen over vinteren - blandt andet på grund af vejret. Det har i perioder f.eks. 
været for koldt til at udføre facadepuds, og højt grundvand har bevirket, at der har stået 
vand op i renderne ved husene. Opgaverne har derfor taget længere tid end først vurderet. 

Nu er vejret godt, og håndværkene klør på. I kan se den reviderede tidsplan herunder.

Thyholm Murer er startet på opgaven med at sætte nye hegn op mellem haverne. Hegnene sættes op 
løbende i takt med at husene bliver færdige. 

Vi  ønsker jer alle et godt og solrigt forår. 



Nyhedsbrev til beboerne 
i afd. 231 Anemonevej
Nr. 11 - April 2022

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 24, hvis du har spørgsmål til projektet 
eller nyhedsbrevet. 

Fyld ikke ekstra skærver i renderne
Over de nye dræn, som er blevet monteret langs husene, er der 
blevet fyldt op med granitskærver. 

Det er meningen, at der skal være luft  fra overkanten af soklen ned 
til skærverne. FællesBos rådgiver kontrollerer løbende, at det er 
udført byggeteknisk korrekt.

Der må derfor ikke fyldes yderligere skærver i, end dem 
håndværkerne fylder i. 

Ridser i vinduer og tape-rester
Da boligerne blev sandblæst og i løbet af renoveringen, har flere noteret sig, at der er kommet små ridser i 
nogle af vinduerne og tape-rester på vinduesrammerne. 

Disse ridser og tape-rester vil naturligvis blive gennemgået og vurderet. Det vil ske som noget af det sidste, 
når selve renoveringen er ved at være slut - og ikke løbende. 

Ny projektleder
Carina Borum har overtaget projektledelsen af renoveringen af Anemonevej. 
Carina leder andre af FællesBos store helhedsplaner og har været ansat 
næsten et år. Før hun kom til FællesBo var Carina ansat i en lignende stilling 
hos KAB i København. 

Har du spørgsmål til projektet, kan Carina kontaktes på cabo@faellesbo.dk 
eller på 96 26 58 24. 

Huller ved hjørnerne
Der arbejdes i øjeblikket på en god løsning på de 
huller ved hjørnerne, hvor hækken ikke kan nå helt 
ind til muren på grund af drænrenderne. 

I vil høre mere, når den bedste løsning er fundet. 

De nordvendte tage på nummer
27 og 29 skiftes
Det er konstateret, at de nordvendte tage på num-
mer 27 og 29 er i så dårlig stand, at det er besluttet 
at skifte dem, når vi er i gang med renoveringen. 

Stilladset bliver derfor stående ved de to bygninger. 


