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Nu starter 
renoveringen



Nu rykker håndværkerne ind 
på Anemonevej
For et par år siden sagde I beboere på Anemonevej ’ja tak’ til en renoveringen af jeres afdeling. Siden da 
er projektet blevet planlagt i detaljer. Det har taget lang tid, og der har været et par bump på vejen omkring 
økonomien og de valgte løsninger. Alt er dog faldet på plads, og nu er vi i mål og kan gå i gang. 

Normalt vil I beboere blive indbudt til et lille arrangement, hvor vi vil fortælle lidt om, hvordan renoverigen 
kommer til at forløbe og skyde den officielt i gang. På grund af Corona kan det desværre ikke lade sig gøre 
i øjeblikket. Vi har derfor valgt at fortælle om de vigtigste punkter i dette og kommende nyhedsbreve. 

Hvad kommer der til at ske?
Renoveringen af Anemonevej kommer primært til at foregå udvendigt på bygningerne. Dog forbedres 14 
boliger, som ligger på 1. sal. 

Tidsplan
På tidsplanen herunder og oversigtskortet på næste side, kan du se, i hvilket tidsrum 
håndværkerne vil være ved din bolig. Du kan også se, hvor håndværkernes skurvogne, biler og 
materialer bliver placeret. Der kan naturligvis ske ændringer i planen, og vi anbefaler, at du holder 
øje med nyhedsbrevene, hvor vi vil informere om større ændringer. 

Skal håndværkerne ind i din bolig - f.eks. ved udskiftning af ovenlysvindue, vil du i god tid blive 
kontaktet af håndværkerne på pladsen for en aftale. 

Facader
• Facader sandblæses og pudses
• Skader og revner i murværk udbedres
• Udskiftning af sålbænke
• Ståltrapper de– og genmonteres

Tag
• Udskiftning af de gule tage (bygning 11, 15 og 19)   

de nye teglsten bliver røde
• Nye tagrender og nedløb
• Udbedring af undertag langs gavle og facader
• Udskiftning af ovenlysvinduer i alle boliger

Øvrige
• Nye fuger ved vinduer og døre
• Udskiftning af træsøjler 
• Etablering af afvandingsrende ved indgangs-

partierne og langs facaderne. 

Opfriskning af de mørke boliger på 1. sal
• Etablering af kvist med altan, nyt vindue ved 

køkken og nye gipslofter i  de 14 2-rums-boli-
ger på 1. sal i nr. 2-22 og 25-29.

Afrensning af facader (sandblæsning)
Etape 1: 1. marts – 15. april
Etape 2: 15. april – 1. juni

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

Nye altaner og kviste
Nye ovenlysvinduer
Etape 2: 14. juni – 12. november

Affugtning af sokkel
Etape 1: 7. juni - 13. august
Etape 2: 16. august – 1. oktober

Facadepudsning
Etape 1: 2. august – 10. september
Etape 2: 27. september – 5. november



Genhusning
I beboere, som skal genhuses, får snarest muligt besked om de nye individuelle flyttedatoer. 

Entreprenørerne
Entreprenørerne, som skal stå for renoveringen på Anemonevej er:

 

1 

Containere 

Skurvogne
Containere 

Materialer og 
håndværkerbiler 

1 

2 

Etape 1

Etape 2



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

Praktiske oplysninger
Stakit mellem husene
I forbindelse med sandblæsning af facaderne vil stakittene mellem husene blive demonteret. De vil blive 
monteret efter bygningerne er sandblæst. 

Midlertidig trappe til 1. sal
Trapperne til 1. sals-boligerne vil blive demonteret, når facaden skal sandblæses og pudses. Der vil dog 
stadig være adgang til 1. sals-boligerne via en midlertidig trappe, som kan flyttes, når håndværkerne  
arbejder på muren bag trappen. 

Parkering under renoveringen
Der kan blive afspærret p-pladser i forbindelse med blandt andet sandblæsning. Der vil i 
renoveringsperioden derfor være færre p-pladser til rådighed i afdelingen. Du må derfor 
være forberedt på at skulle parkere andre steder i afdelingen eller evt. uden for afdelingen 
på nærliggende veje. 

Byggepladsen
Anemonevej vil i det kommende år være en byggeplads. Håndværkerne vil gå så nænsomt til værks som 
muligt, men sandblæsning af facader er en både larmende og støvende affære. Pudset, som slibes af, 
indeholder ingen farlige stoffer, men kan naturligvis være generende. Håndværkerne dækker af så godt 
som muligt, som de kommer frem. Vi håber dog, at I vil være tålmodige, og acceptere, at støvkosten måske 
skal frem en ekstra gang i 2021. 

Er der områder i afdelingen, hvor I som beboere ikke får adgang til under renoveringen, vil det blive tydeligt 
skiltet. Umiddelbart vil det dreje sig om p-pladser. 

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


