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Kære beboere 

 

  

 

Nyhedsbrev – 22 

Endelig har vi fået adskilt beboere og Byggeplads. Som skrevet i sidste nyhedsbrev, har vi sat 

byggepladshegn op over vejen, så der ikke er adgang til de 2 øverste blokke. Det har også 

betydet, at trappen fra Søndre Ringvej til Ørnsøvej er blevet afspærret. 

 

Der er desværre stadig lidt udfordringer med parkering, men alle gør hvad de kan for at tage 

hensyn og håndværkerne er informeret om, at de ikke må parkere ved Ørnsøvej 2-4 og 14-16. 

 

Den 18. december 2019 var der suprise farvel til Allan. Allan blev rigtig rørt og sender herfra et 

stort tak til de fremmødte. 

 

Renoveringen af Ørnsøvej 10-12 skrider planmæssigt frem og Ørnsøvej 6-8 er også godt på vej. 

16 af de 24 boliger skal udbydes til ventelisten efter endt renovering, og der er allerede nu stor 

efterspørgsel. 

 

Vi skal lidt længere frem i renoveringen før vi tør sætte en endelig udlejningsdato, da alle 

lejemål efter renoveringen skal have udført normalistandsættelse og flere boliger skal også 

have nyt køkken. 

 

Som jeg tidligere har talt om, ønsker vi at invitere de beboere der brænder for de grønne 

områder til en workshop, hvor vi sammen med vores gartner Kennet Nielsen skal udarbejde en 

plan for de grønne områder. 

I bedes derfor kontakte mig senest den 1. februar 2020 hvis i ønsker at deltage workshoppen.  

Dato for workshoppen fremsendes til de interesserede senere. 

 

Ny affaldssortering vil også blive behandlet på workshoppen. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Silkeborg Boligselskab    

 

Marianne Engelbrekt 

 

 

     

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

For af fejre afslutningen på renoveringen af Ørnsøvej, 

inviteres beboere, håndværkere, rådgivere og 

medarbejdere fra Silkeborg Boligselskab til sommerfest. 

 

 

 

 

Fredag den 19. juni 2020 kl. 12-15 

Telt opstilles foran blok 2 


