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Fjerritslev
Boligforening

Afdeling 7
»Omegnsbyerne«

Omegnsbyerne
Afdeling 7

Beskrivelse
Fjerritslev Boligforenings afdeling 7, Omegnsbyerne, der er opført i 1988, består
af 15 to værelses på 68 m2 og 5 tre værelses familieboliger på 84 m2. Boligerne er
opført i fire bebyggelser med 4 boliger på Abishøje i Hjortdal, 2 boliger på Gyvelstien
i Thorup Strand, 4 boliger på Stationsvej i Vester Thorup og 10 boliger på Solkrogen
i Klim.
Boligerne i Klim er opført som dobbelthuse i røde blødstrøgne teglsten, med tag af
grå bølgeeternit. Boligerne i Hjortdal, Thorup Strand og Vester Thorup er opført
som enkelt huse i gule blødstrøgne teglsten, med tag af sort bølgeeternit
Alle indvendige vægge er opført i gasbeton og tapetseret med savsmuldstapet, der
er malet hvidt. Tagudhæng er beklædt med glat eternit, der sikrer en let og billig
vedligeholdelse. I alle lejlighederne er gulvene i stuer, værelser og køkkener belagt
med paketgulve i bøg fra Junckers. Gulvbelægningen i entré og bad er klinker, dog
ikke i Klim, hvor der er anvendt skridsikker vinyl.
I Klim og Vester Thorup er varmeforsyningen fjernvarme, mens den i Hjortdal og
Thorup Strand er El-varme, suppleret med en varmepumpe
Afdeling 7, Omegnsbyerne, er beliggende i stille og rolige kvarterer i fire mindre
byer i omegnen af Fjerritslev, med dejlige grønne områder med gode legemuligheder
for børn. I alle 4 bebyggelser er der redskabsskure til hver lejlighed samt et fælles
redskabsskur, hvor der kan lånes plæneklipper og haveredskaber.

Udlejning:

Fjerritslev Boligforening
Aggersundvej 4 B
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 17 72
www.fjerbo.dk
info@fjerbo.dk

Abishøje, Hjortdal

Gyvelstien, Thorup Strand

Stationsvej, Vester Thorup

Solkrogen, Klim

Afdeling 7
Hjortdal, Thorup Strand, Vester Thorup
2 værelser, 66 m2

7,6 m2

23,0 m2

12,1 m2

4,0 m2
4,0 m2

4,0 m2

Klim
2 værelser, 67 m2

3,7 m2

3,3 m2

11,9 m2

23,6 m2

7,7 m2

3,8 m2

5,2 m2

Afdeling 7
Hjortdal, Thorup Strand,
Vester Thorup
3 værelser, 83 m2
12,1 m2

12,1 m2
7,6 m2
23,0 m2

4,0 m2
4,0 m2

4,0 m2

Klim
3 værelser, 84 m2

11,9 m2

12,2 m2
4,3 m2

25,2 m2

5,2 m2

3,8 m2

6,9 m2

4,5 m2
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På www.fjerbo.dk kan man ved ganske få klik melde sig ind i foreningen.
Derudover er der mulighed for få et
overblik over ledige boliger, se plantegninger over lejlighedstyper og søge sig
en bolig.

Fjerritslev Boligforening
Aggersundvej 4B
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 17 72
www.fjerbo.dk · info@fjerbo.dk
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