Nybyggeriet Skyder Op Over
Jorden Og Blomstrer
Barsøvænget: 12 nye rækkehuse
Som et træ, der lader sine blade falde i
efteråret og springe ud i foråret, er
nybyggeriet i afdeling 30 på Barsøvænget
etape 2 Løjt rigtig sprunget ud. Til
sommer står det forhåbentligt og
blomstrer.
Vinteren er ved at være ovre, og foråret
er så småt begyndt. Vintergækkerne og
erantisserne lyser op og skaber glæde og
varme i den tidlige forårssol. På
ovenstående billeder ses bolig 60 og
bolig 62. Selvom der er lidt igen, før de
står indflytningsklar, er det tydeligt at se
de skønne solrige terrasser, som man vil
kunne nyde som beboer. Billederne er
taget fredag d. 05.03.2021, hvilket
betyder, at man selv i sen vinter/tidlig
forår vil kunne glæde sig over solens
stråler og nyde det udendørs hjørne. Hos
SALUS er vi begejstrede!
Barsøvænget etape 2 Løjt er et projekt,
der indebærer opførelsen af 12 nye
rækkehuse. Der arbejdes på højtryk.
Nuværende og kommende arbejde
indebærer træskelet for vægge,
tagkonstruktion, tagdækning, VVS rilning i
bad mm. Det er planen, at alle boliger og
udendørsarealer er indflytningsklar d.
01.09.2021. Vi ser frem til det endelige
resultat!
Corona, Corona og Corona. Vi er trætte
af det, men vi må forholde os til det. Det
har hele tiden været planen, at et åbent
hus-arrangement skulle finde sted. Det vil
vi holde fast i. Vi afventer p.t. nyheder
angående Coronarestriktionerne.
Umiddelbart er planen, at et åbent husarrangement vil finde sted en gang

senere på foråret. Dermed håber vi på, at
vi kan samles udendørs under solens
stråler og byde det nye byggeri
velkommen.
Hos SALUS arbejder vi ivrigt på flere
parametre inkl. opførelsen af nybyggeri.
Vi bestræber os på at skabe de bedste
hjemlige rammer og administrative
forhold for vores medlemmer og beboere.
Vi håber, at byggeprojektet på
Barsøvænget vil blive taget godt imod!

