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Nyhedsbrevet - information til dig
I marts i år stemte I beboere på Anemonevej ’ja’ til en
renovering af jeres afdeling ved et ekstraordinært afdelingsmøde.
I vil derfor fremover modtage nyhedsbreve som dette. I
nyhedsbrevet vil I blive opdateret på, hvad der sker

med projektet nu og i nærmeste fremtid. Vi håber,
det vil bidrage til, at I får et nogenlunde overblik over
renoveringsprocessen. Indtil videre vil nyhedsbrevet
ikke udkomme i et fast interval, men udelukkende, når
der er noget relevant at fortælle. I vil også kunne finde
nyhedsbrevene på www.fællesfremtid.dk under Anemonevej.

Tidsplanen er udskudt en smule

Hvad kommer der til at ske?

På afholdte informationsmøde i jeres afdeling den
6. marts i år meldte vi ud, at vi på daværende tidspunkt forventede, at renoveringen af jeres afdeling
gik i gang i marts 2020.

Renoveringen af Anemonevej kommer primært til at
foregå udvendig på bygningerne. Dog forbedres 14
boliger, som ligger på 1. sal.

Flere forhold har gjort, at den udmeldte tidshorisont
desværre er skubbet, så vi kommer i gang senere
end forventet.

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

Af årsager kan nævnes, at den kommunale godkendelse af Skema A (helhedsplan og budget for
renoveringen) trak ud på grund af en længere
kommunal sagsbehandling end forventet. Derudover har udarbejdelsen af udbudsmaterialet taget
længere tid, end vi først havde troet.
Det betyder, vi sandsynligvis først igangsætter
renoveringen omkring sommerferien 2020.
Vi ved endnu ikke i hvilken rækkefølge afdelingens
boliger renoveres. Så snart vi kender den præcise
opstartsdato og har en renoveringsplan for hele
forløbet, bliver det meldt ud til jer.

Genhusning
Bor du i en af de 14 boliger, som skal have kvist
og males indvendig, skal du genhuses en kort
periode. Vi forventer, at genhusningen kommer
til at vare tre til fire uger.
FællesBo finder naturligvis en genhusningsbolig
til dig, og du vil blive kontaktet af vores genhusningsrådgiver ca. et halvt år før, du skal flytte ud.

Kontakt
Du får løbende nyhedsbreve udgivet af FællesBo med
seneste nyt om renoveringen. Du kan finde samtlige nyhedsbreve på www.fællesfremtid.dk under Anemonevej.

Facader
• Facader sandblæses og pudses
• Skader og revner i murværk udbedres
• Udskiftning af sålbænke
• Ståltrapper de– og genmonteres
Øvrige
• Nye fuger ved vinduer og døre
• Udskiftning af træsøjler
• Tildanne terræn ved indgangsdøre
Opfriskning af de mørke boliger på 1. sal
• Etablering af kvist og maling af trælofter i de 14
2-rums-boliger på 1. sal i nr. 2-22 og 25-29.

Du er også velkommen til at kontakte os på
96 26 58 58, hvis du har spørgsmål eller
kommentarer til nyhedsbrevet.

