
Nyhedsbrev til beboerne 
i afd. 231 Anemonevej
Nr. 14 - November 2022

Kontakt
Du får løbende nyhedsbreve udgivet af FællesBo med 
seneste nyt om renoveringen. Du kan finde samtlige 
nyhedsbreve 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. 

Reetablering af beplantningen

Det er planen, at udeområderne langs husene bliver 
reetableret inden jul. Der vil blive sat planter i stil med 
dem, der var før renoveringen. 

Da der ikke må vokse høje buske og træer tæt på 
husmurene, blive stykket tættest på murene beplantet 
med bunddækkeplanterne vinterglans og guldjordbær.  

For at give lidt spil og farve i disse bede, sætter vi 
påskelilje-løg ned, som vil blomstre i det tidlige forår. 

Vinduesvask

Der vil blive vasket vinduer udvendig på alle huse 
både foran og på havesiden i løbet af uge 47 og 48.

Vinduespudserne starter mandag den 21. november 
kl. 8.00. 

Glashusene bliver også vasket. 

Husnumre og navneskilte
Husnumre og navnskilte vil blive monteret inden udgangen af 1. kvartal 2023. 

Vinterglans

Guldjordbær

Postkasser 

Nogle af postkasserne er blevet beskadiget i forbin-
delse med renoveringen. De beskadigede postkasser 
vil blive udskiftet i løbet af 1. kvartal 2023.
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Hegn er sat op

Ejendomsfunktionær Allan Hoffmann og 
FællesBos tømrer Tom Them har nu afsluttet 
opgaven med montering af hegn mellem 
boligerne. 

Dørbaldakiner i gavlene 

Dørbaldakinerne i stueboligerne i gavlene er nu 
monteret. Der mangler dog én baldakin. Den vil 
blive sat op, så snart den bliver leveret, i løbet af 
december. 

Spuling af kloak 

Efter renoveringen trænger kloakkerne til at blive renset for støv 
og betonstumper. Thornvig kommer derfor forbi tirsdag den 
22. november og spuler kloakkerne godt igennem. 


