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Beskrivelse

»SKOVGAARDENE« er opført i 1997 og er første etape af ialt 4, beliggende i 
samme område, ca. 800 m. fra centrum. Afdelingen består af 18 boliger, 10 
stk. 2 rums boliger på hver 74,5 m2, 6 stk. 3 rums boliger på hver 89,5 m2 
og 2 stk. 4 rums boliger på hver 104,5 m2.

»SKOVGAARDENE« er opført som fuldmuret byggeri med facader i blødstrøgne 
rød/gule mursten, type »Efterår« og taget er tækket med røde teglsten. Alle ind-
vendige vægge er vandskuret og malet og i badeværelset er der sat fliser op i 
brusenichen samt over håndvasken og i køkkenet over køkkenbordet. I entre og 
bad er gulvet belagt med klinker og i de øvrige rum er gulvene belagt med parket.

Vinduer og udvendige døre er i plast og indvendige fyldningsdøre, lofter, fodlis-
ter og gerikter er i ludbehandlet fyrretræ. Køkken og garderobe er Befas, type 
hvid Ask mela-line.

Bygherre/udlejning: Fjerritslev Boligforening, tlf. 98 21 17 72
Arkitekt: Poul Lasse Ganges A/S, Nibe, tlf. 98 35 18 22
Ingeniør: Niras, Aalborg, tlf. 96 30 64 00
Forretningsfører: Boplan A/S, Aalborg, tlf. 98 16 26 11
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Nord

Bebyggelsesplan med boligtyper

»SKOVGAARDENE« er opført i et gårdmiljø, med parkeringspladser i gården 
og indkørsel til denne sker fra nordsiden, gennem porten.
Indgang til boligerne sker fra en overdækket arkade, så man kan låse sig ind, 
stående i tørvejr. I den nordvestlige fløj er der indrettet separate depotrum for-
uden fælles cykelrum, vaskerum, containerrum og redskabsrum.

2 rums boligtype på 74,5 m2

I alt 10 stk.

Findes i nr.:
1 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 23 - 25 - 27 - 35

3 rums boligtype på 89,5 m2

I alt 6 stk.

Findes i nr.:
3 - 5 - 19 - 21 - 31 - 33

4 rums boligtype på 104,5 m2

I alt 2 stk.

Findes i nr.:
15 og 29
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