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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. 

Status på helhedsplanen

Kære beboere på Anemonevej

Som I ved, skulle vi være gået i gang med renove-
ringen af jeres afdeling her i december. Alt er plan-
lagt, og vi har ved licitation fundet de håndværkere, 
som skal udføre arbejdet, og de er også klar.

Før vi kan gå i gang med så stort et renoverings-
projekt, skal vi dog have en officiel godkendelse fra 
Herning Kommune, som skal behandle projektet 
på et byrådsmøde. Vi havde regnet med, at dette 
kunne ske her i december. 

Desværre oplyser Herning Kommune os, at de har 
travlt i øjeblikket, og at projektet ikke kommer til 
behandling i december. Kommunen kan desværre 
heller ikke love, at de kan behandle projektet på 
deres møde i januar. 

Vi er selvfølgelig kede af situationen, og det kom-
mer meget bag på os, at vi ikke kan få behandlet 
projektet i december, for det betyder, at opstarten 
på renoveringen igen er rykket. 

Vi forventer dog, at projektet kommer i byrådet i 
starten af det nye år. Når vi ved mere, vil vi na-
turligvis informere jer beboere igen om den nye 
opstartsdato. 

Genhusning
For jer beboere, som skal genhuses ved vi pt. ikke, 
om denne udskydelse vil have konsekvenser. I vil 
blive personligt kontaktet, hvis der sker ændringer i 
jeres udflytningsdato. 

Informationsmøde
Inden renoveringen går i gang, vil vi gerne invitere 
jer til et informationsmøde. Vi forventer, at det kom-
mer til at finde sted i Aulum Fritidscenter. 

På mødet vil I får oplysninger om, hvor vi star-
ter, hvor lang tid vi forventer renoveringen tager, 
hvordan håndværkerne griber renoveringen an og 
andre vigtige informationer. 

Invitationen med dato og tidspunkt for informations-
mødet vil blive sendt ud til jer, når vi har en god-
kendelse fra Herning Kommune. 

Vi beklager endnu engang, at vi må udskyde reno-
veringen på Anemonevej, men vi ønsker jer alle en 
rigtig glædelig jul med jeres nærmeste. 

Med venlig hilsen 

FællesBo


