Pressemeddelelse, den 24. maj 2017

Lund & Staun skal opføre tilbygning hos TV2 Nord
Det første spadestik er taget til udvidelsen af TV2 Nords lokaler. Tilbygningen på 350 m2, som
opføres af Lund & Staun, skal blandt andet rumme kontorer, mødelokaler og fællessal. Den
unikke placering ved søen i Aabybro udnyttes blandt andet med en flydende terrasse, som
bringer byggeriet helt ud i vandet.
TV2 Nord har holdt til i de samme lokaler siden begyndelsen for 28 år siden. Men nu er tiden inde
til en tiltrængt udvidelse, som blandt betyder, at Tv‐stationen kan bygge et nyt robotstudie.
Samtidigt udnyttes den unikke placering ved søen i Aabybro – både fordi bygningens førstesal
helt naturligt giver en flot udsigt over søen, og fordi der vil blive opført en flydende terrasse i
forlængelse af tilbygningen.
En væsentlig del af byggeriet udgøres af en sal på første etage, som er stor nok til, at alle
medarbejdere kan samles til fællesmøder, ligesom den er oplagt til foredrag og lignende
arrangementer.
Stålkonstruktion med industrielt udtryk
Den bærende del af tilbygningen bliver opbygget af stål, som efterfølgende beklædes med lette
konstruktioner. På facaden vil der fortrinsvist blive anvendt aluminium i kombination med felter
af trælameller. Dette giver bygningen et industrielt udtryk, som samtidigt brydes af det naturlige
spil i træet. Terrassen og tilbygningens svalegang vil ligeledes blive udført med træbelægning.
Byggeriet, der skal være klar til indvielse i begyndelsen af 2018, bliver opført af Lund & Staun. Bag
projektet står arkitekterne i Rambøll, mens ingeniørprojektet er udarbejdet af COWI.
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Om Lund & Staun
Lund & Staun udfører total- og hovedentrepriser samt alt i tømrer-, snedker- og murerarbejde. Lund & Staun har over 50
svende og 10 lærlinge samt en stab af kompetente entrepriseledere. Vores ambition er at være et byggefirma, som
tænker kreativt, og som ikke er bange for at gå nye veje. Gennem årene har vi blandt andet modtaget seks gazelle-priser
fra Børsen og opkøbt fem mindre håndværksvirksomheder.
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