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Boligkontoret Fredericia og STB Byg forventer at tage første
spadestik til 73 boliger i november. Boligerne skal stå klar
foråret 2019.

Rift om nye boliger i
Kanalbyen - næsten 270
venter på Kongens Punkt

Kongens Punkt får et gårdmiljø, hvor de indre facader er belagt med naturskifer. Gården vil bestå
af både græs og belægning foruden en rødbøg. Illustration: Skala Arkitekter
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Fredericia: Ventelisten til
seniorboliger i Fredericia er
lang. Omkring 270 står på
venteliste hos Boligkontoret
Fredericia og Seniorbo, og derfor
er det gode nyheder hos
boligkontoret, at aftalen med
entreprenør STB Byg er faldet på
plads, så der i foråret 2019 står
73 nye boliger klar i Kongens
Punkt i Kanalbyen.

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, siger formand for
Boligkontoret Fredericia Lis Gregersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen
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Aarhus Festuge inviterer naturen
indenfor

Sammen med tegnestuen SLA sætter Aarhus Festuge med
”Vesterbrofaldet” grøn byudvikling på dagsordenen. –
Foto: Pressefoto/Aarhus Festuge

30. august 2017, kl. 0:00
Af Cecilie Højlund Wibe

Med temaet bridging (brobygning) afspejler Aarhus Festuge en stigende tendens
til at rykke naturen ind i byen. Der er øget bevidsthed om, at naturen gør os
mentalt sundere, mener læge og journalist Peter Qvortrup Geisling

Det trafikale knudepunkt Vesterbro Torv har med installationen ”Vesterbrofaldet” fået tilført en

trappe med grønne planter på toppen og et stort, brusende vandfald. Man kan booke en sejltur

på Aarhus Å og derfra opleve byens gader og den vilde natur. Og selve logoet for Aarhus Festuge

er udgjort af to broer med mursten på den ene og blomster på den anden.

På utallige måder bygges der bro mellem natur og kultur i Aarhus Festuge. Og det er der god

grund til, mener læge og journalist Peter Qvortrup Geisling, der netop har udgivet bogen

”Naturen på recept”.

”Flere og flere er blevet bevidste om, at naturen er nødvendig for vores mentale sundhed. Det

har også arkitekterne luret, og derfor tænker de i stigende grad natur ind i deres

byplanlægning,” siger Peter Qvortrup Geisling.

Men også hos almindelige borgere ses et stigende behov for at have natur i hverdagen, idet flere

mennesker for eksempel vil have altaner fyldt med blomster, siger Peter Qvortrup Geisling og

uddyber, at der i det tilfælde er tale om en underbevidst modreaktion på bylivets påvirkning.

https://k.dk/s/Gtr5
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