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Tilflytterne glæder sig 
Alle de planlagte boliger er reserveret på forhånd, og håbet er         
at tage hul på byggeriet mod slutningen af året

AF N. E. BOESEN & O. WADSHOLT
maries.have@gmail.com
Telefon 2143 8116

FORVENTNINGENS GLÆDE: De kommen-
de tilflyttere i Maries Have glæder sig til at blive 
en del af det dynamiske fællesskab i Herskind 
og vil gøre en aktiv indsats for at bidrage hertil.

Vi har allerede sagt ja til, at ”Spor i Landska-
bet” kan gå igennem Maries Have-grunden og 
dermed skabe forbindelse til den eksisterende 
sti sydvest for Herskind.

De planlagte 19 boliger, som alle er i én etage, 
er allerede forhåndsreserverede.

Når det igangværende lokalplan-arbejde hos 

Skanderborg Kommune incl. nabohøring er af-
sluttet, håber vi at kunne gå i gang med bygge-
riet ultimo 2020.

Generalforsamling udsat
Under vores åbne bestyrelsesmøder på 1. sal i 
stuehuset kan vi glæde os over den smukke ud-
sigt mod syd.

Vores generalforsamling skal normalt ligge 
i sidste halvdel af april, og vi plejer at invitere 
bredt, så at alle interesserede bydes velkomne 
til både suppespisning og generalforsamlings-
mødet. På grund af Corona-situationen måtte vi 
desværre udsætte generalforsamlingen til maj, 
hvor vi håber at kunne gennemføre den, og vi 
må desværre aflyse fællesspisningen.

Udsigten mod syd, som den tager sig ud fra Maries Have.
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Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://jutlander.dk
https://www.facebook.com/decoplant
http://pensleriet.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind
http://jbogr.dk
http://mastaal.dk
http://skovby-el.net
http://kran-elektro.dk
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Dit lokale mæglerteam hjælper dig godt videreAROS Galten

Lisa
Gaarsmand

Ejendomsmægler MDE

Helle Boll
Jørgensen

Ejendomsmægler MDE

Elizabeth 
Holberg Larsen 

Ejendomsmægler MDE
86 94 66 55

Steffan Sander
Nielsen

Ejendomsmægler MDE

Susanne skøtt
Iversen  

Ejendomsmægler MDE

Martin
Elboe

Ejendomsmægler MDE

Nicolai
Fallesen

Ejendomsmægler MDE

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

Her kunne din annonce           
have været! 

Ring til os på telefon 2231 0191,     
så vi kan få det fixet.

https://www.edc.dk/ejendomsmaegler/galten/
https://okmaskinudlejning.dk/
http://fjeldsted-anlaeg.dk
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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Rideundervisning for børn og voksne
SKRIBENTBUREAUET

v/Jakob Houg Jakobsen
Fuglevænget 36, Herskind
8464 Galten

Telefon +45 2231 0191
info@skribentbureauet.dk
www.skribentbureauet.dk

Alle typer skriftlige opgaver udføres 
for virksomheder og private

korrektur og opsætning • journalistik • personportrætter • festsange • taler • og meget andet

Tak til det lokale erhvervsliv, 
som gennem deres annoncer 
gør vores drift mulig:

http://lipo-s.dk
http://skribentbureauet.dk
http://torbensvendsen.dk
https://www.andersenogovesen.dk/
http://fribikeshop.dk
http://mortenselservice.dk/

