
RENOVERING AF 
AFD. 231

ANEMONEVEJ

Kom til
infomøde i 

Aulum Fritidscenter 
og hør meget mere 

om projektet
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Der har været talt om renovering af Anemonevej i 
flere år. Mange har måske helt mistet troen på, at det 
nogen sinde ville blive til noget - men det gør det. 

I løbet af kort tid skal du og resten af beboerne stem-
me om den helhedsplan for afdelingen, som nu ligger 
klar.

Det er en vigtig beslutning for dig som beboer, og vi 
ønsker fra FællesBos side at klæde dig bedst muligt på 
til at træffe den.

 

Vi vil derfor indbyde dig til  et informationsmøde om 
renoveringen, så du kan føle dig tryg og informeret 
gennem hele processen, inden det ekstraordinære 
afdelingsmøde, hvor der skal stemmes om helhedspla-
nen. 

Du kan læse mere om mødet på næste side.

KOM TIL
INFOMØDE
OM RENOVE-
RINGEN AF 
ANEMONEVEJ 
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Sæt X i kalenderen
Informationsmøde for alle beboere 
i afd. 231 Anemonevej
Onsdag den 6. marts
kl. 18.00 - 20.30
i Aulum Fritidscenter

Dagsorden:

• Spisning
En lille buffet med tre slags kød: Kalvefilet, marine-
ret svinekam og små stykker kyllingebryst i svøb af 
seranoskinke. Dertil en lækker salat, små ovnstegte 
timiankartofler, sauce og flûtes.

Kransekage og kaffe.

• Præsentation af projektet

• Den økonomiske side af sagen

Der vil under mødet naturligvis være mulighed for at 
stille spørgsmål.

Ekstraordinært afdelingsmøde for 
alle beboere i afd. 231 Anemonevej
Torsdag den 21. marts
kl. 19.00 

Torsdag den 21. marts afholder vi et ekstraordinært 
afdelingsmøde, hvor du og dine naboer skal stemme 
om helhedsplanen. 

Nærmere information og indkaldelse følger. 

Husk Tilmelding
til informationsmødet på kans@faellesbo.dk 
eller 96 26 58 34 senest 28. februar
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DU
bestemmer!

Vi har talt om det længe. Men nu er renoveringen 
af Anemonevej rykket tæt på. Vel at mærke, hvis 
beboerne siger ja tak til projektet. 

Landsbyggefonden, der er sat i verden for at støtte 
renovering af almene boliger, har nemlig givet tilsagn 
om at støtte Anemonevej med en stor portion penge. 
Det betyder, at vi nu kan præsentere et omfattende 
renoveringsprojekt, som i modsætning til tidligere 
tiders lappeløsninger vil komme helt i bund med de 
udfordringer, der er i afdelingen.  

På grund af støtten fra Landsbyggefonden vil renoverin-
gen endda kunne gennemføres uden store huslejestig-
ninger for dig som beboer. Der vil højst 
kunne blive tale om en ganske lille justering. 

Men - pengene fra Landsbyggefonden kommer kun, 
hvis et flertal af beboerne i afd. 231 Anemonevej 
stemmer ja til projektet. 

I denne folder, kan du læse mere om baggrunden 
for renoveringen og hvad den kommer til at betyde 
for dig som beboer. 

Med venlig hilsen

FællesBo

Kaj Mortensen
Adm. direktør
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Afd. 231 Anemonevej er opført i to etaper. Første etape i 1988 og anden etape i 1995. Selv om det er en 
forholdsvis ny afdeling,  har den desværre været plaget af mange udvendige byggeskader på blandt an-
det murværk og tag. For at vurdere bygningernes reelle stand, er der udarbejdet 
byggetekniske rapporter.

Disse rapporter peger blandt andet på følgende kritiske punkter: Hvorfor 
renovere?

Opfugtning af murværk

Afskalning omkring fuger

Afskalning fra teglsten

Lodrette revner i murværk ved hjørner

Revne over overliggere

Revner i lejefugerne

Algevækst på facader og pladegesimse i gavle

Fugtpåvirkning og misfarvning ved nederste 
facademurværk

Skader på sokkelpuds

Nedbrudte fuger ved sålbænke med vandindtræng-
ning og frostskader som følge

Vandskuring/maling skaller af facader og gavle

Fugeskader og løse sten ved murede gesimser 
i gavle

Flere steder er undertag ikke ført langt nok ud til 
gavlen, hvorfor der er fugtindtrængning i den 
øverste del af hulmuren

Kraftig nedbrydning af vingetagsten efter 
frostskader

Skader på fugebånd og elastiske fuger

Begyndende råd i runde træsøjler ved halvtage

Teknikernes dom
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Renovering af facader 
og tage

Tag

Udskiftning af de gule tage (bygning 11, 15 og 19) - de 
kommende teglsten bliver røde

Nye tagrender og nedløb (alle bygninger)

Udbedring af undertag langs gavle og facader 
(alle bygninger)
 
Facader
Facader sandblæses og pudses (alle bygninger)

Skader og revner i murværk udbedres (alle bygninger)

Udskiftning af sålbænke (alle bygninger)

Ståltrapper de– og genmonteres (alle bygninger)
 
Øvrige

Nye fuger ved vinduer og døre (alle bygninger)

Udskiftning af træsøjler (alle bygninger)

Tildanne terræn ved indgangsdøre 
(alle bygninger)

Som præsenteret på forrige side er der stort behov for en gennemgribende renovering af især facader og 
tage. Denne renovering vil betyde en stor optimering af bebyggelsens fysiske stand.

Du kan blive boende i din bolig under renoveringen

Renovering af facader og tag foretages udefra, så du 
kan uden problemer blive boende i din bolig, mens vi 
renoverer - det kan dog støve lidt
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Opfriskning af de mørke 
boliger på 1. sal
Landsbyggefonden støtter som nævnt en renovering af afdelingens facader og tage. Herudover giver fon-
den også tilskud til forskellige tiltag, hvis der i en afdeling er udlejningsvanskeligheder. Denne udfordring 
har FællesBo med de 14  2-rums-boliger på 1. sal i nr. 2-22 og 25-29. Boligerne med skråloft fremstår 
mørke og små. 

Det er derfor besluttet, med støtte fra Landsbyggefonden, at etablere en kvist med altan i disse boliger 
og male de brune trælofter hvide. Dette vil give mere loftshøjde, øge arealet en smule  og få boligen til 
at fremstår større og lysere. 

Ny kvist i zink

Stålaltan

Genhusning

For beboerne i de 14 boliger, hvor 
der etableres kvist, kan det blive 
nødvendigt at flytte ud af boligen i 
en ganske kort periode. 

Bliver dette relevant, vil du blive 
kontaktet i god tid af FællesBo. Vi 
tager god hånd om dig og bestræ-
ber os på at finde en midlertidig 
bolig til dig så tæt på Anemonevej 
som muligt. 



Sådan bliver du 
informeret undervejs
Det er vigtigt for os, at du hele tiden føler dig godt  informeret om renoveringen. 
Derfor orienterer vi  løbende om, hvad der sker hvor og hvornår.

Gennem projektet udsender vi nyhedsbreve, når der er relevant information. 

Du har også mulighed for at finde informationer på vores hjemmeside www.
fællesfremtid.dk. Her ligger blandt andet den fulde helhedsplan for afdelingen. 

Når selve renoveringen er i gang, har vi også mulighed for at sende SMS’er  
og ellers vil vi benytte opslagstavlen ved nr. 2.

Nyhedsbrev om 
renoveringen 

ENESTÅENDE HJEM TIL LEJE

Herning Kommune
Herning Kommune er også involveret.
Når helhedsplanen forhåbentligt bliver god-
kendt hos beboerne, skal Herning Kommune 
efterfølgende ind over planen. Byrådet skal 
nemlig godkende det samlede projekt og 
stille garanti for halvdelen af de støttede lån, 
som afdelingen skal optage. 

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at ringe til os på 
96 26 58 58, hvis du er i tvivl om noget eller 
har spørgsmål til projektet. 

fællesfremtid.dk


