Konsortium I Horsens
bygger 500 lejligheder
Kommunen stiller grund ved Langmarksvej til raadighed for
projektet, der er paa 30 millioner kroner
Der bygges for faa boliger her- heder. Kommunen har omgaaende sea snart grunden er byggemodnet,
og der sættes meget had paa at faa
hjemme. Folk staar I kø for at svaret, at man er stærkt interesseret I at fremme dette initiativ, og startet I eftersommeren 1968, hvorfaa lejlighed, og desværre har udder er nu kun formaliteter tilbage. etter hele projektet skulle
viklingen medført, at parcelhus- Boligblokkene, der bliver I tre sta- aigfenltrømbspod.
byggeriet er ved at gaa I staa. ger, placeres paa et omraade mel- Der skulle være mulighed for at
De sociale boligforeninger har I lem Langmarkskolen og stadion. skabe et virkelig godt byggeri paa
stedet. Beliggenheden i det kupereBaggrunden for konsortiets
Horsens kun en aarlig kvota paa
ønske om at bygge saa mange lejlig- de terræn ned mod Nørrestrand gi100 lejligheder, og det er altfor
heder er baade boligmanglen, men ver visse interessante muligheder,
lidt til, at det rigtigt batter no- ogsaa den opfattelse, at der
og der sættes ind paa at skabe et.
get. Derfor maa man hilse et med
sideløbn
boligforeningernes akti- baade smukt og roligt boligomraastort privat initiativ paa bolig- vitet ogsaa finder et privat bygge- de.
Der bliver mange forskelllge lejri sted. Efter hvad Horsens Folkebyggeriets omraade med glæde.
blad erfarer, er der tale om et lighedstyper, baade store og smaa.
Et konsortium bestaaende aff
byggeri til ca. 30 mill. kroner, og
hsarntdevøækm
Til byggeriet anlægges det
det
bliver arkitekt Erik Laursen,
sig til byraadet og forespurgt, om
nødvendige antal parkeringspladser og leder skal tegne husene.
der kunne stilles et areal til
gepladser, og konsortiet har forfroadpighøels
of
4-500 lejligBygges paa tre aar
pligtet sig til at medvirke ved forByggeriet skulle paabegyndes, skellige sociale foranstaltninger

