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TIDSLOMMEN BØSBROVEJ VORUP

Arkitekt Richardt Larsen er 
manden bag afdeling 1-9 
langs Bøsbrovej i Vorup. Han 
er en kendt arkitekt, som 
blev brugt meget inden for 
boligbyggeri, kirker og insti-
tutioner.

Boligprojekterne afdeling 
1-9 langs Bøsbrovej var ba-
nebrydende for tiden, da der 
blev lagt særlig vægt på pro-
jektet og de kommende be-
boeres miljø og trivsel. Der 
blev derfor til projektet de-
signet store, grønne områ-
der, som skulle samle bolig-
blokkene, hvortil der blev 
gjort plads til legepladser til 
børnene.

Richardt Larsen satte det 
funktionelle i højsædet og 
gik aldrig på kompromis 
med kvaliteten. Med hans 
store foragt for betonbyggeri 
igennem mange år, opførte 
han aldrig et eneste.

ning af tag, døre og vinduer,
nyt ventilationsanlæg, nær-
miljøforbedring og trygheds-
skabende foranstaltninger af
udearealer.

Herudover vil planen end-
videre indeholde etablering
af et nyt kvarterhus.

Den fremtidige, gennem-
snitlige husleje er efter
renoveringen beregnet til at
være 858 kr. pr. kvm. pr. år
ekskl. forbrug. Huslejen før
renoveringen udgør 684 kr.
pr. kvm. pr. år.

Den forventede husle-
jestigning er således på 174
kr. pr. kvm. år, svarende til en
stigning på ca. 25 procent.
Huslejen vil efter renoverin-
gens gennemførelse være ca.
5.363 kr. plus forbrug om må-
neden for en lejlighed på 75
kvm.

Beboerne skal sige ja
Inden byggeriet kan gå i gang
i 2022, skal de ni gamle afde-
linger fra den tidligere Vorup
Boligforening dog først læg-
ges sammen. Det er op til be-
boerne selv at godkende bå-
de sammenlægningen og sel-
ve helhedsplanen.

- Hvis vi ikke får beboerde-
mokratiets ja, så bliver det ik-
ke til noget, siger Kim Møller,
der er projektchef i Boligfor-
eningen Kronjylland.

Han fortæller, at beboerne
undervejs i processen også vil
blive inddraget i forskellige
byggeudvalg, så de kan føle
ejerskab i forhold til renove-
ringen.

- Det er jo dem, der i prin-
cippet betaler for det via de-

Boligblokkene på Bøsbrovej og naboveje set fra syd mod nord. Afdeling 1 ligger i øverste højre hjørne mod 
Aalborgade og er bygget i 1947. Afdeling 8 og 9 i nederste venstre hjørne ud mod Bøsbrovej er fra 1968-69. Il-
lustration: Randers Kommune

Helhedsplanen omfatter renovering af facader. Altanerne vil blive lukket med en glasinddækning. Visualise-
ringen er vejledende.

res huslejer, siger Kim Møller.
Han forventer, at selve

renoveringen, omdannelsen
og sammenlægningen af bo-
liger vil vare et par år og efter
planen stå færdigt i 2024.
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Antallet af 
covid-19 
smittede
i Randers 
stiger
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RANDERS: 58 personer var fre-
dag klokken 14 registreret
som smittede med covid-19
i Randers Kommune. Dagen
før på samme tid var tallet 50.

I Norddjurs Kommune
steg antallet af smittede også,
med 26 smittede fredag mod
19 smittede torsdag. Inciden-
stallet er nu oppe på 70,2
mod 51,3 dagen før.

Det såkaldte incidenstal
bruges til at sammenligne an-
tallet af smittede fra kommu-
ne til kommune ved at sætte
antallet af smittede i forhold
til 100.000 borgere.

I avisens dækningsområde
ser tallene således ud. Tallet i
parentes er det faktisk antal
smittede:

Randers: 59,4 (58),
Favrskov: 57,9 (28), Nord-
djurs: 70,2 (26), Syddjurs: 83,9
(36), Mariagerfjord: 45,5 (19).

På Regionshospitalet Ran-
ders var fem patienter indlagt
med covid-19. Torsdag var
tallet seks.

I alt var der fredag i hele Re-
gion Midtjylland indlagt 38
patienter med coronavirus,
hvoraf de fem var indlagt på
intensiv afdeling.

78-årig bilist 
påkørte træpullert
RANDERS: Torsdag klokken
18.50 skete der et færds-
elsuheld på Lervangen i Ran-
ders, oplyser Østjyllands Po-
liti i døgnrapporten.

En 78-årig mandlig bilist
kom kørende ad Lervangen
mod nord, da han af ukend-
te årsager påkørte en træ-
pullert, der var opført i for-
bindelse med en vejchikane.

Uheldet medførte kun
materiel skade, oplyser poli-
tiet.


