Nyt fra G&O, februar 2020 ….

Gregersen & Olsson A/S

Efter en lidt stille start på året er der nu fuld blus på igen. Af i gangværende større sager pågår ude i marken - Nyt demenscenter i Ølgod, 3. etape på Plejecenter Lundtoft i Brørup, Ny hal i Agerbæk, og nye boliger i
St. Darum m.m. På kontoret er der nu kommet gang i om- og tilbygning
til Munkensdam gymnasium og renovering af lagerhaller hos Solar m.m.

Rådgivende ingeniørvirksomhed F.R.I

Kolding-Vejen

Til venstre:
Arbejdet for Vejen kommune på plejecenter Lundtoft i Brørup fortsætter ind i det nye år med 3. etape, opførelse af en ny samlingssal og
renovering af bygning C - den del af centret, som bevares og indrettes med 10 nye aflastningsboliger. Forventet ibrugtagning og afslutning af byggesagen hedder midt efterår 2020.
Arkitekt: JN Arkitektur ApS , Vejen + Blaavand & Hansson A/S, Sønderborg

Herover: Lundtoft etape 3 er i gang, og fortsætter til midt efterår 2020

Herover: Demenscenter Ølgod, opførelse af 30 demensboliger er opstartet og hvor jord- og kloakarbejdet
udfordres af meget vand i jorden - et omfattende dræningsanlæg må udføres.
Til venstre: Borgmester Erik Buhl ,Varde kommune
holder tale i forbindelse med 1. spadestik, den 24. okt.
2019. Byggeriet ventes afsluttet primo 2021.

Herover: Opførelsen af 14 almene boliger i St.
Darum for Vejen Byggeselskab / Bovia Kolding
fortsætter og afsluttes ultimo 2020.

Arkitekt: RUM, Horsens

Arkitekt: ATRA A/S, Holstedbro

Herover og til højre: Rødding centret - nyt
fitnesscenter, nye omklædningsrum, mødelokaler og opholdsrum alt med tilknytning til det
eksisterende udendørsanlæg . Igangsættes 2020

Herover: Agerbæk skole.
Arbejdet med opførelse af en ny multihal og renovering af Agerbæk skole
fortsætter ind i 2020 .Ventes afsluttet medio 2020.
Arkitekt: Knippel,Arkitekt, Esbjerg

Arkitekt: JN Arkitektur ApS, Vejen

Herover og til venstre:
Opførelse af et enfamiliehus
på Fjordvej i Kolding fortsætter og afsluttes medio 2020.
På attraktive grunde på Fjordvej i Kolding har vi gang i 4
andre enfamiliehusprojekter.
Arkitekt: C&W Arc. , Aarhus

Herover Gårslevhallen:
Opførelsen af nye samlingslokaler, fitnesscenter, et nyt køkken og en generel renovering af bestående møde-og opholdsarealer ved Gårslevhallen, er netop igangsat og
ventes afsluttet ultimo 2020.
Arkitekt: Keingart, Kbh. + Brian Mortensen, Vejle
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