Nyhedsbrev 2
Fjordbakken, 17/01/2017
Velkommen til vores opdaterede nyhedsbrev på Fjordbakken.
Vi vil først give en kæmpe stor tak til de ca. 30 besøgende der lagde vejen forbi ved vores
ÅBENT HUS arrangement d. 8 januar 2017. Vi lover at vil følge op med yderligere
arrangementer i hele 2017.
Året har allerede nu budt på store forandringer i området på Fjorddraget.
Gårdhavehusene, som er designet af Jeppe Utzon og opføres af Living House
Copenhagen, begynder nu hurtigt at tage form, og den storslåede udsigt over Holbæk
Fjord fra de tilpassede gårdhaver, vil helt sikkert give mange gode år for fremtidige ejere.
Alle væggene er nu rejst på de første 4 gårdhavehuse, og de første el arbejder er færdig
forberedte til det videre forløb. Murene er ved at blive slebet og pudsede, så de senere vil
være klar til at maleren kan tapetsere og male.
De første spær er sat på husene i nummer 32, 34, 36 og 38 – og om alt går efter planerne
vil vi i uge 4 have såvel mure, som tagenes første del fabrikation færdige.
Kaj Larsen VVS fra Nykøbing, er ansvarlig for alt i VVS, EL og Kloak, og har sammen med
Living House Copenhagen etableret en kvalitetsmæssig høj byggestandard.
I det hele taget har alle deltagende håndværkere været engagerede i opgaven, og vi
glæder os alle til at se det endelige produkt – og forventer at de første 2 gårdhavehuse vil
være færdige til april 2017. Herefter vil de efterfølgende huse være færdige med ca. 14
dages mellemrum.
Det er vores intention, at lægge billeder som videoer op på vores hjemmeside, der viser
byggeprocessen af gårdhavehusene – og billeder i det hele taget fra hele Fjordbakken
området. I vil kunne downloade disse videoer og billeder, og vi håber dermed at opfylde
jeres behov for at få en historisk dokumentation af jeres eventuelle fremtidige hus.
HUSK, at I altid kan rette henvendelse til danbolig i Holbæk, såfremt I er interesseret i
salgsmateriale, eller komme på besøg og få fremvist en bolig eller byggegrund.
Med venlig hilsen
Rishøjgaard P/S

