E & I Huset Vpjens

Vojens er grundlagt i 1864, da
jernbanestationen blev anlagt på heden.

Er også kendt for:

Vojens en aktiv centerby med gode
handelsmuligheder og et blomstrende
erhvervsliv, ligesom sporten er i fokus.
Rådhuscentret udgør den mest varierede
indkøbsmulighed med Supermarked,
Discountbutik, bager, isenkræmmer,
optikere, cafe, boghandel, tøjhandler, frisør,
ejendomsmæglere m.v. Her er også
sundhedscenter, fitness og bibliotek. 700
m fra lejligheden.
I byens centrum er der et bredt udvalg af
dagligvarebutikker, blomsterhandlere,
genbrugsbutikker, ejendomsmæglere,
cafeer m.v. og det i gå afstand fra
lejligheden.

Senior
Boligbofællesskab
midt i Vojens i nye
energivenlige
lejeboliger

Vojens kultur- og musikhus ligger på den
anden side af Vestergade.
Fra Vojens Station, er det også nemt at
komme til og fra byen med tog eller bus.

Er du
interesseret,
så kontakt

Anders Møller
E & I Huset Vojens
Vestergade 13A
6500 Vojens
Telefon +45 4019 7753
Mail:info´@eihuset.dk

Infomøde i E&I Huset
Danmarksgade 3
(Indgang i det tidligere supermarked)
6500 Vojens
Mandag den 20 maj 2019
kl. 19.00

Vojens viser vejen

Lejlighederne:
I det tidligere supermarked i midtbyen etableres der
i stueetagen 8 stk. 2– og 3 værelses lejligheder
med et nettoareal fra ca. 60 til ca. 100 m2.
Alle lejligheder opføres i lyse materialer med
moderne køkken og baderums faciliteter, alt
sammen handicapvenligt.
Alle gulve er med gulvvarme, og i alle opholdsrum
er der trægulve og i badeværelser moderne
gulvfliser.
Varmeforsyningen etableres med varmepumper, og
der suppleres med solceller på taget, så der bliver
tale om meget energivenlige og komfortable
lejligheder.
Fællesfaciliteter:
Der indrettes et fælleslokale med gæsteværelse,
badeværelse og køkken.
Her er der mulighed for, at holde fester, arrangere
fællesspisning, foredrag, film mm.
Kælderareal:
Her er der fælles cykel kælder samt mulighed for at
leje et depotrum
Udearealer:
Til ejendommen er der fællesarealer til brug for
alle.
Ligesom der mulighed for parkering.

Du kan være med til at forme det!
Fotos er tænkte eksempler og er derfor ikke udtryk for
det færdige resultat

Et Senior Bolig Bofællesskab er en boligmasse, der er
forbeholdt Seniorer, her i aldersgruppen 55+, som er
enlige eller samboende, og som ikke har hjemmeboende
børn eller husdyr.
Når man begynder at nærme sig pensionsalderen, gør
man sig nye overvejelser omkring boligsituationen Man vil
gerne bo i lidt mindre, mere praktisk, tættere på byen og
dens tilbud, og så vil man især gerne have nem adgang til
sociale fællesskaber. Det er de vigtigste ting, når
ældre vælger seniorbofællesskaber til.
Det er svært at føle sig ensom i et Senior Bolig
Bofællesskab. Der er altid hjælp at hente fra de øvrige
beboere. Så det er et godt sted, når ens nuværende bolig
er for stor og uoverskuelig at holde.
Den centrale beliggenhed gør det nemt at handle
dagligvarer, og Vojens Station med bus og tog til
omverdenen ligger tæt på.
Beboerrådet sørger sammen med de øvrige beboere for
jævnlig at afholde fællesaktiviteter såsom fællesspisning,
foredrag, film o.l.

