
  

 
 

Fællesskab, bæredygtighed og natur går  

hånd i hånd i ny Remmerslund-bydel  

De første boliger ventes at stå klar til indflytning i foråret 2019 

Byrådet i Hedensted har givet grønt lys for opførelse af 30 almene fami-

lieboliger i Remmerslund-bydelen i Hedensted. Projektet er blevet til i 

et samarbejde mellem projektudvikler Charles Kastberg, Lejerbo og 

Hedensted Kommune. 

Første spadestik forventes taget i foråret 2018, og de første boliger vil 

derfor stå klar til indflytning i foråret 2019. De 30 boliger opføres som 

fire-rums boliger, og boligarealet bliver på mellem 103-114 m2. 

Georg Schmidt, ejendomschef i Lejerbo, ser frem til, at byggeriet går i 

gang. 

”Lejerbo er overordentlig glade for at være med i dette fantastiske pro-

jekt med fokus på fællesskab, bæredygtighed og bynær beliggenhed i 

Remmerslund op mod den nye statsskov. De attraktivt designede fami-

lieboliger vil skabe optimale rammer for børnefamilier og seniorer, der 

ønsker en mere overkommelig bolig end et parcelhus,” siger Georg 

Schmidt. 

Han forudser, at beliggenheden med blot 13 kilometer til både Horsens 

og Vejle og tæt på skole, station og motorvej vil gøre nybyggeriet sær-

deles attraktivt for potentielle tilflyttere. 

Boligerne vil snarest blive lagt på Lejerbos hjemmeside. Her kan inte-

resserede skrive sig på en interesseliste. 

”Vi er utroligt glade for, at Hedensted Kommune er gået positivt ind i 

samarbejdet. Det er den bedst tænkelige start. Det er samtidig en stor 

glæde for os, at Hedensted Kommune også har givet tilsagn om at 

medvirke til færdigudvikling af lokalplanen og tilkørselsvejene i områ-

det,” siger projektudvikler Charles Kastberg. 

Han forventer, at lokalplanarbejdet for 2. etape er klar i sommeren 

2018. Interesserede grundkøbere kan i nærmeste fremtid blive skrevet 

op på hjemmesiden ckcproperty.com. 

Borgmester Kirsten Terkilsen hilser det nye Remmerslund-projekt vel-

kommen. 

”Projektet vil helt sikkert være med til at styrke bosætningen i Heden-

sted, og vi glæder os naturligvis over, at vi oplever stor interesse for at 

udvikle boligprojekter i vores kommune. Vi skal hele tiden sørge for, at 

kommunen kan byde på et varieret boligudbud med appel til alle al-

dersgrupper, ” siger Kirsten Terkilsen. 

For mere information:  

Kirsten Terkilsen, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 24493820 

Charles Kastberg, projektudvikler, tlf.: 22248200 
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