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IM-genbrug åbner igen midt i januar
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KoldinG: Onsdag den 16. januar slår IM-genbrug i Torvegade 5 dørene op til en næsten ny butik. IM-genbrug
har været lukket siden den 1.
december og i den mellemliggende tid har butikken

gennemgået en større renovering, hvor der er blevet ryddet op i varegrupperne, nye
varer er kommet ind og butiksindretningen er blevet
ændret.
Fra åbningen den 16. januar vil butikken have åbent
onsdag, torsdag og fredag kl.
13 til 17. Skulle man få frivillige medarbejdere vil man

overveje at holde åbent også tirsdag eftermiddag. Alle
er velkommen til at forhøre
sig om opgaverne hos medarbejderne i butikken.
Overskuddet fra salget i
IM-genbrug går til at fremme
aktiviteter for børn og unge i
kirkeligt regi. /exp

SennenBolig A/S, der har kontor i Kolding og de seneste år har opført boliger i Aalborg og Aarhus, vender
nu tilbage til lokalområdet med planer om 100 boliger i Vonsild. SennenBolig A/S er netop kåret som gazelle
virksomhed af Dagbladet Børsen.

Lokalplan baner vej for
nyt boligområde i Vonsild
Virksomheden sennenBolig a/s har planer om at
udvikle et 16,5 ha stort område syd for Ådalsparken
i Vonsild til et boligområde med 100 boliger.
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Vonsild: Står det til virksomheden SennenBolig A/S bliver der snart sat 14 parcelhusgrunde til salg i et område syd for Ådalsparken i Vonsild. Og den plan synes Plan-,
bolig- og miljøudvalget i Kolding Kommune så godt om,
at man netop har godkendt
den nødvendige lokalplan
for området. Der er nemlig
mangel på boliger og byggegrunde i Kolding.
På et 16,5 ha stort areal
skal der på sigt opføres 100
nye boliger. I første omgang
vil SennenBolig gøre klar til
salg af 14 parcelhusgrunde,
og senere er der plan om at
opføre ti rækkehuse.

IM-gebrug har siden 1. december
haft lukket i Torvegade, så man
kunne ændre butikkens udseende
og få nye vare ind. Nu åbner
butikken igen den 16. januar.
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IM-genbrug støtter børne- og
ungdomsaktiviteter i kirkeligt
regi med overskuddet fra salget
i genbrugsbutikken i Torvegade.
Butikken, der åbner igen den
16. januar, har været igennem
en større indretningsmæssig
ændring. Privatfoto

Vi køber jern og metal skrot
-både af private og erhverv!
Åbent hver lørdag kl. 7-12

så tager Yvonne gerne imod den på havnen
- eller vi kan hente den hjemme hos dig privat!
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Yvonne har gennem mere end
50 år handlet med jern- og
metalskrot. Kom ned til Yvonne
og få en god pris for dit skrot.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag ... 7-16
Fredag .................. 7-15
Lørdag ................... 7-12

www.terkelsen-co.dk

- Kolding har i den grad
vokseværk, og derfor er det
utrolig glædeligt, at vi har et
godt samarbejde med private udviklere, der vil bidrage
til, at vi får et bredt boligtilbud i byen. Vi kan se, at Vonsild er et populært område,
og der er ingen tvivl om, at
det er blevet endnu mere interessant, nu hvor vi har fået en ny motorvejstilkørsel,
fortæller udvalgsformand
Birgitte Kragh.
Det nye boligområde kommer til at ligge i forlængelse
af Blåbærvej og er placeret ud
mod åbne marker. Den nye
lokalplan sikrer et grønt område øst for det nye boligareal op mod Dalby Møllebæk,
hvor der bliver offentlig adgang via stier.
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Vi finder løsningen på netop dit problem
- både for private og erhverv

Skal du skrotte din bil?

Huskeseddel:

- Vi har arbejdet med dette areal i nogle år, som ligger rigtig attraktivt og naturskønt, og derfor er interessant for os.
Vores forventning er at
starte byggemodningen i
marts næste år, når vejret
tillader det, fortæller direktør og partner i SennenBolig
Bent Graungaard i en pressemeddelelse.
Det nye boligområde får
parcelhusgrunde i størrelsesordnen 1000 kvadratmeter. De kommende ejere kan
i øvrigt selv bestemme hvilken entreprenør, der skal opføre deres nye hus.
Hos Kolding Kommunes
udvalg for plan-, boliger og
miljø glæder man sig over
udsigten til flere nye boliger
i den sydlige del af Kolding.

TERKELSEN & Co. A/S

Vi er miljøgodkendt og ISO 14001 certificeret • Find os på Kolding Havn, Casper Müllers Gade 22
Brug porttelefonen - så lukker Yvonne dig straks ind. Skal din bil afhentes så kontakt os på tlf. 61 61 61 81
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