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UGENS BOLIGfokus ESPERGÆRDE

Stort rækkehus på skøn børnevenlig beliggenhed
Mørdrup, et fredeligt område i det nordlige Espergærde, udbydes 
dette store rækkehus. ”Pigevejene” er et populært sted at bo, da I har 

inden for rækkevidde. 
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Find åbne huse i Nordsjælland
www.helsingordagblad.dk/bolig Helsingør / Espergærde ApS
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Højhuset Genua House 
i Snekkersten, hvor det 
gamle Borupgårdcenter lå, 
holdt i torsdags rejsegilde.

KIG IND: Ejendomsselskabet 
Borupgård 2016 ApS og Innova-
tor samt DanBolig Espergærde, 
der står for salget af  lejlighe-
derne viste rundt i råhuset, 
og det var muligt at bese en af  
lejlighederne. 

Håndværkerne arbejder dog 
stadig og vil gøre det frem til 
den offi  cielle indfl ytning den 
1. december, og af  sikkerheds-
hensyn kunne de fremmødte i 
torsdags ikke helt selv vælge, 
hvor de ville gå rundt i byg-
geriet.

En del af  de fremmødte var 
da også folk, der allerede har 
købt en af  lejlighederne, der 

får adressen Nørrebakken 3 i  
Snekkersten.

Ditte Birkkjær fra Innovator 
og Thomas Bloch fra DanBolig 
Espergærde var begge tilfredse 
med både salget og selve byg-
geriet, som dog blev forsinket 
i tre måneder op til sommer, 
da der var problemer med 
at få leveret betopelementer. 
- Ikke bare her hos os, men 
over hele landet, forklarer Ditte 
Birkkjær.

- Der er 29 lejligheder og de 22 
er allerede solgt og yderligere 
to er reserveret, oplyste Tho-
mas Bloch fra DanBolig.

De fremmødte blev budt på 
økologiske pølser og vand fra 
en luksus-pølsevogn.

Føtex Food og Netto
Beboerne i de 29 lejligheder 

- og resten af  kommunens 
borgere - vil fremover som 
det tidligere har været fremme 
kunne handle i den kom-
mende Netto i stueetagen. 
Der har endvidere været tale 
om at en SuperBrugsen eller 
en Irma-butik skulle åbne ved 
siden af  Netto-butikken, men 
Coop-koncernen har trukket 
sig ,og da indehaveren af  hele 
de kommercielle lejemål i 
stueetagen er Dansk Super-
marked, som ejer Netto, Føtex 
og Bilka, har de besluttet at 
åbne en Føtex Food ved siden 
af  Netto supermarkedet. Føtex 
Food kan beskrivces som en 
mindre Føtex, og som navnet 
mere end antyder kun med 
madvarer. 

Endvidere åbner Omo´s Piz-
zaria igen.

Føtex Food og Netto på vej:

Velbesøgt rejsegilde
i Genua House

Fotos: Torben Sørensen.


