En sensommer hilsen fra ingeniørfirmaet Gregersen & Olsson
Så kom sommeren endelig igen og med hele 32 gr.c. varme, desværre falder den først efter at de sidste
feriedage er brugt. Vi er i gang igen efter sommerferien og heldigvis er der noget at vende tilbage til.
Og hvad med Corona epideminen - den mærker vi, og lever vi med, som alle andre med de restriktioner,
som myndighederne påbyder os at følge. Under krisen oplever vi en vis tilbageholdenhed hos offentlige og
private bygherrer, der tøver med at igangsætte projekter p.g.a. usikkerhed om fremtiden. De meget omtalte
støttepakker, til fremme af byggeriet, mærker vi ikke noget til - det kan synes at være mere snak end virke-
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Noget af det vi arbejder med ...

Røddingcentret - nyt fitnesscenter, nye omklædningsrum, mødelokaler og opholdsrum alt
med tilknytning til det eksisterende center og
til det bestående udendørsanlæg. Projekteringen igangsættes i 2020. Ingeniørfirma
G & O forestår alt ingeniørarbejde.
Arkitekt: JN Arkitektur, Vejen

Agerbæk skole. - arbejdet med opførelse af
en ny multihal og renovering af Agerbæk
skole fortsætter ind i, og afsluttes i 2020.
Ing.fa. G&O forestår alt ingeniørarbejde
Arkitekt: Knippel,Arkitekt, Esbjerg

Munkensdam Gym i Kolding - etablering af en ny etage oven på den bestående
bygning 7 er gået i gang . H. Frisdahl A/S varetager opgaven med at bore søjlefundmenter 10 m ned i underbunden hvilket kræver brug af et avanceret boregrej
Arkitekt: Billund / Hansen, Fredericia

85 nye grunde opstår i Askov. Så
snart lokalplanen er godkendt igangsættes byggemodningsarbejdet på et
stort areal syd for gården Vejenvej
10, i Askov, hvor der anlægges 85
parcelhusgrunde.
Ingeniørfirmaet Gregersen & Olsson
A/S forestår udarbejdelse af projektet
for vej- og stianlæg.
Byherre på sagen er ejendomsmæglerne Kronholm og Slangerup, der
også forestår salget af grundene.

Demenscenter Ølgod rykker hastigt frem. Her opføres der ca . 3.000
m2 boliger - 32 stk. og ca. 600 m2 center . Ing. firma Gregersen &
Olsson A/S forestår alle ingeniørarbejde
Arkitekt: RUM, Horsens

Pr. 15. juli 2020 er stats. aut.
revisoer og tidligere partner i
revisionsselskabet BDO, Hans
Jørn Mortensen indtrådt som
formand for bestyrelsen i
ing.fa. Gregersen & Olsson
A/S, hvor han hilses hjertelig
velkommen. Alle i G&O glæder
sig til samarbejdet.

Med venlig hilsen Erling Hansen
Rådg. ingeniør, indehaver

Efter snart 4 års arbejder nærmer
afslutningen på til- og ombygning af
plejecenter Lundtoft sig sin afslutning. 30 september tages 3. og sidste
etape i brug. Byggesagen med opførelse af 12 demensboliger 32 almennyttige og 12 aflastningsboliger vil
dermed være afsluttet.
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