
Nyhedsbrev til beboerne 
i afd. 231 Anemonevej
Nr. 8 - Juni 2021

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. 

Afrensning af facader 
(sandblæsning)
Etape 1: Ca. 1. marts – 3. maj
Etape 2: Ca. 3. maj – 8. juli

Udskiftning af tag (11,15,19)
Nye ovenlys vinduer
Etape 1: Ca. 6. april – 12. august

Nye altaner og kviste
Nye ovenlysvinduer
Etape 2: Ca. 14. juni – 18. november

Affugtning af sokkel
Etape 1: Ca. 21. juni - 26. august
Etape 2: Ca. 29. august – 14. oktober

Facadepudsning
Etape 1: Ca. 20. juni – 2. september
Etape 2: Ca. 5. september – 
11. november

Etape 1: Anemonvej 1 - Anemonevej 23
Etape 2: Anemonevej 2 - Anemonevej 22 og 
Anemonevej 25-29

Tidsplan
Tidsplanen er blevet revideret lidt, da nogle af opgaverne tager lidt længere end forventet.  Der kan stadig 
ske ændringer i planen, og vi anbefaler, at du holder øje med nyhedsbrevene, hvis du vil have det bedste overblik. 

Opfordring til parkering uden for afdelingen

Der er rigtig meget aktivitet på Anemonevej i øjeblikket, og håndværkerne arbejder over næsten 
hele afdelingen. Det gør ikke parkeringssituationen nemmere!

Vi vil derfor opfordre til, at man fremover så vidt muligt parkerer uden for afdelingen i 
løbet af dagen. 

Vi er klar over, at det kan være belastende og besværligt at bo midt i en renovering. Vi håber dog på jeres 
forståelse, og håber, at I har mulighed for at parkere udenfor afdelingen, selv om det kræver en lille gå-tur 
for at nå frem til jeres bil. I har nu alle oplevet, hvor meget det støver, når der sandblæses, så for bilernes 
skyld kan det også anbefales.

Vælger du at parkere i afdelingen, f.eks om aftenen eller natten, gælder følgende regler stadig: 

Du kan 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!
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 HUSK MIDTVEJSFEJRING

Vi inviterer til midtvejsfejring, hvor vi vil markere opstarten og fremdriften på renoveringen:

Mandag den 21. juni kl. 15.00 - 17.00
ved legepladsen.

FællesBo byder på pølser og vand, og alle er velkommen. 

Besøg af Click Film
Anemonevej have fredag den 11. juni besøg af Michael fra Click Film 
fra Århus. Michael skal i samarbejde med FællesBo producere en 
lille film om renoveringen. Når Landsbyggefonden støtter et større 
reoveringsprojekt stiller de nemlig krav om, at processen dokumen-
teres med en lille film på 2-3 minutter. Michael har nu lavet de første 
optagelser, og han vender tilbage et par gange mere i løbet af reno-
veringen. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Ole Rahbek på 96 26 58 46.

Montering af kviste og 
altaner
Som flere måske har bemærket, er 
håndværkerne startet op på mon-
teringen af kviste og altaner i de 14 
2-rums-boliger på 1. sal i nr. 2-22 og 
25-29. De er startet op ved nummer 
2 og 4 og fortsætter løbende herfra. 

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

Modelfoto


