
Nu ca. en trediedel
lejet ud i det nye
Beringsgård-byggeri

Forste otte lejligheder klar til indflytning 12. marts

Et udsnit of den rummelige vinkelstue i udstillingslejligheden
De forste otte lejligheder i det ny delsboligforeningen Beringsgårds  I alle lejligheder er der badev-

afsnit of Beringsgården er klar til
indflytning 12. marts. Det er stueeta-
gen, der gores færdig først. De ovri-
ge fire etager otte lejligheder skul-
le derefter være færdige til indflyt-
ning med 14 dages mellemrum.

30 of de ialt 40 3- og 4-værelsers
lejligheder er pa 105 kvadratmeter,
den månedlige leje er pa 1182 kr.
plus et à contobeløb pa 75 kr. til
varme. Dertil kommer et indskud pa
8925 kr.

- Indtil nu er dirka en trediedel of
lejlighederne lejet ud, oplyser An-

forretningsfører , Anker Krag, men
vi ma se i øjnene, at huslejen ligger
i den dyre ende - efter Horsensfor-
hold. I Kobenhavn ville lejen fore-
komme yderst rimelig.

Udstillings-
lejlighed

Andelsboligforeningen åbner  i dag
en udstillingslejlighed i stueetagen
for at vise, hvilke indretningsmulig-
heder en of de 4-værelsers lejlighe-
der byder pa, og for at vise, hvad
man far for de 1182 kr. om måneden .

Forskellen pa de to typer lejlighe-
der i nybyggeriet er stort set, at der
i 4-værelsers lejlighederne er et
soveværelse og to kamre. I 3-værelsers
lejlighederne er de to kamre slået
sammen til endnu et soveværelse .

relse og gæstetoilet, der er vindfang
og stor entre. Stuen er bygget i vin-
kel - og i „vinklen" er indbygget
„udestue" eller altan.

Der er faste tapper pa alle gulve,
og i køkkenet, der er adskilt fra
stuen med en glas- og tremmevæg,
er standardudstyret el-komfur,

køle-ogsvaleskab saint fryser. Desuden
er der forberedt til installation of
opvaskemaskine. I badeværelset er
der stik til vaskemaskine. I

kælderener der stort fællesvaskerisamt
kælderrum til hver lejlighed. En
uudnyttet del of kælderen tnkes
indrettet me& hobby- og motionsrum
samt sauna.

Der er kun en opgang til hele den
ny blok, og adgangen til hver
lejlighed foregår via en altangang.

Køkkenet, der har spisekrog, er adskilt fra stuen med en utraditionel
glas-og tremmevæg.
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