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Efterskole i naturskønne omgivelser
omdannet til 16 unikke boliger
Lynghøj – Den 9. oktober kl.15.00 åbner dørene for 16 unikke boliger på
den smukke og spektakulære naturgrund, hvor den tidligere Lynghøj
Efterskole lå – omkranset af marker, bakker og skov.
Efterskolens bygninger er totalrenoveret og omdannet til 16 moderne
boliger, der sikrer er smukt samspil med den omgivende natur. Ideelt for
børnefamilien eller det unge par, som efterspørger højt til himlen og græs
under fødderne.
Byggeriet har stået på siden 2016, men det har været ventetiden værd,
udtaler direktør i Seguro Management Eskil Peter Lund. Når han udvælger
nye projekter kigger han efter, om stedet har en historie at fortælle.
“Da jeg så den lukkede efterskole Lynghøj, kunne jeg straks se, at her var
der mulighed for at lave beboelse i nogle fantastiske rammer og skabe
noget helt særligt.”
Kommune så muligheder
Normalt er det ikke tilladt at opføre nye boliger i det åbne land, men
lokalplanen for Lynghøj, som også Naturstyrelsen har været inde over, er
en undtagelse. Borgmester i kommunen Leon Sebbelin kalder da også
projektet for “meget spændende”.
”Det skaber helt nye muligheder at bo på uden at gå på kompromis. Her
er der fællesskab og store fællesarealer, men samtidig er det også muligt
at trække sig tilbage til sin egen bolig. Jeg tror, vi vil se meget mere af
den slags i fremtiden,” siger han.
De nye byggeri er opført med stor respekt for den omkringliggende natur,
og borgmesteren er overbevist om, at indflytterne vil være et stort plus
for området.
”I Rebild Kommune har vi haft en gunstig befolkningsudvikling, og
Lynghøj bidrager i den grad til den udvikling. De nye beboere vil deltage i
foreningslivet og handle i de lokale forretninger. De vil bringe liv, energi
og nye ideer til nærområdet,” siger han.
Se mere på www.lynghøj.dk
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Seguro Management
Seguro Management har siden 1996 skabt nyt liv i gamle bygninger. Vi
har et særligt blik for den spændende arkitektur, det historiske vingesus
og de unikke udfordringer. Ligesom vores medarbejdere arbejder
dedikeret for at skabe det ekstraordinære – altid med dyb respekt for
historie, tradition og nærområde.
Se mere på www.seguro.dk
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