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Nyhedsbrev – 23 

Nu skal det hele jo ikke handle om corona virus, men det er meget svært at komme uden om.  

 

Der arbejdes stadig, men flere af vores entreprenører har medarbejdere der er syge, eller af 

anden grund må holde fri. Vi prioriterer arbejdet på blok 3, da den skal være klar til indflytning 

15.05.2020, og lige nu ser det ikke ud til blive et problem. 

 

Det er glædeligt, at kunne fortælle at alle lejemål er udlejet. Der kommer mange nye tilflyttere til 

Ørnsøvej, og der er kun en tidligere beboer der vender retur fra genhusning. 

 

Det har været rigtig positivt at fremvise boligerne, og alle glæder sig til boligerne står klar. 

 

Som i kan se er stilladset snart væk, og i uge 14 forventer vi, at altanerne bliver monteret.  

 

Jeg håber vi kan finde en dag før indflytning, hvor I kan komme over og se dem. 

 

Arbejdet skrider også godt frem på blok 4, afleveringsdatoen tør jeg på nuværende dog ikke 

sætte fast, da den nuværende krise kan resultere i nogle forsinkelser.  

 

Den 20. april 2020 har flere tilmeldt sig en workshop omkring de nye grønne områder, det bliver 

vi desværre nød til at aflyse. Vi vil derfor bede jer fremsende jeres idéer på brev eller mail, så vil 

vores gartner udarbejde et forslag. Dette forslag vil vi selvfølgelig præsentere for jer, så i har 

mulighed for at kommentere på det. 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Silkeborg Boligselskab    

 

Marianne Engelbrekt 

 

 

     

Sæt allerede nu  i kalenderen 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev vil vi afholde en 

sommerfest, som afslutning på byggesagen – foreløbig 

fastholder vi datoen. 

 

 

Fredag den 19. juni 2020 kl. 12-15 

Telt opstilles foran blok 2 


