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Tidsplanen er udskudt igen

Hvad kommer der til at ske?

Kære beboere på Anemonevej

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

Planen om at gå igang med renoveringen af
Anemonevej er desværre rykket igen.
Vi havde en plan om at kunne gå i gang her omkring sommerferien.
Efterfølgende har vi dog været nødt til at foretage
ekstra undersøgelser af både taget og facaden,
hvilket har trukket sagen ud. Som konsekvens skal
udskiftningen af taget gribes lidt anderledes an.
Dette får dog ikke betydning for jer lejere, men er
blot for at forklare, hvorfor opstarten på renoveringen trækker længere ud end beregnet.
Ifølge den nye plan, går vi nu igang midt i oktober.
Den foreløbige tidsplan
Uge 25/26
Rådgivere og viceværter besigtiger afdelingen.
Juni/juli
Projektering.
August/september
Entreprenør udbud.

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

Sidst i september
Valg af entreprenør.

Genhusning

Midt oktober
Forventet opstart.

Bor du i en af de 14 boliger, som skal have kvist
og nye lofter, 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.

Når vi har valgt den entreprenør, som skal udføre
arbejdet, kan vi fortælle mere om, hvilken rækkefølge arbejdet udføres i, og hvor i afdelingen arbejdet
starter.

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

