
Nyhedsbrev til beboerne 
i afd. 231 Anemonevej
Nr. 12- Juni 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 Farvet puds
Uge 22 Nr. 23 - 7 - 5
Uge 23 Nr. 3 - 1
Uge 24 Nr. 2 - 4
Uge 25 Nr. 6 - 22
Uge 26 Nr. 25 - 27 29
Uge 27 Nr. 8 - 10
Uge 28 Nr. 12 - 14- 16
Uge 29 Nr. 18 - 20

Opdateret tidsplan pr. 1. juni 2022

Tidsplanen er blevet opdateret. 

Håndværkerne er nu færdige med netpuds 
på alle husene, og forventer at blive færdige 
med det farvede puds inden, de går på 
sommerferie. 

Det afhænger dog naturligvis som 
sædvanligt  af, hvordan vejret udvikler sig. 

De nordvendte tage på 
nummer 27 og 29 skiftes
Som vi nævnte i sidste nyhedsbrev, er de nordvendte 
tage på nummer 27 og 29 i meget dårlig stand. Det 
er derfor besluttet at skifte dem, når vi er i gang med 
renoveringen. Arbejdet støttes økonomisk fuldt af 
Landsbyggefonden. 

Tømrerne starter op på tagudskiftningen i uge 23. 

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. 

Husk 

det nu
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De nye hegn sættes op
Ejendomsfunktionær Allan er startet på opgaven 
med at sætte nye hegn op mellem haverne. 

Hegnene sættes op løbende i takt med at husene 
bliver færdige.

Det bliver godt. 

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. 


