
Se den her
Den viste model er en Yaris H3: Halvårlig grøn ejerafgift: 500 kr. Brændstofforbrug ved bl. kørsel: 27 km/l. Co2-udslip: 84 g/km.

Nu fra 162.990 kr.
Toyota Yaris Hybrid

Annonce

MEST LÆSTE - LIGE NU

Aarhus

Se listen: Her er 14
store Aarhus-
bommerter

Aarhus

Udbud i Aarhus er
afgjort: Sprogcenter
lukker og ansatte
sendes på gaden

Erhverv

Salling-topchef vil
tage ansvar: Vi
kommer til at tabe
nogle penge, men det
er okay

Østjylland

Hvor ligger Danmarks
smukkeste
herregård?

Portræt

Nyt liv for
skattechefen: Fra
over 6000
medarbejdere til 14

Favrskov

Politiet leder efter
78-årig: Dement
mand forlod
plejehjem

Byggeriet af Søbyens tredje og sidste etape, med 32 lejligheder
og fem gårdhavehuse indledes.

Søbyens sidste etape bliver en
realitet

Sådan kommer byggeriet til at tage sig ud. Presseillustration

SKANDERBORG

Publiceret 28. september 2016 kl. 11:28

1/1

Meget vand er løbet i søen siden
- så at sige - siden det allerførste
spadestik til Søbyen i
Skanderborg blev taget i
september 2013. Dengang gik
startskuddet til byggeriet af
første etape med 28 lejligheder
og otte gårdhavehuse.

Der blev taget godt i mod
projektet, som med sin unikke
beliggenhed, spændende
arkitektur og gode boliger, udgjorde en ny og attraktiv bydel. Siden er
anden etape også bygget.

Den blev taget i brug før sommerferien i år. Nu sætets så gang i den
tredje og sidste etape ved Lillesø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den viste model er en Yaris H3: Halvårlig grøn ejerafgift: 500 kr.
Brændstofforbrug ved bl. kørsel: 27 km/l. Co2-udslip: 84 g/km.
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Nu fra 162.990 kr.

Toyota Yaris
Hybrid
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Se mere her

Den viste model er en Auris H2
Selected: Halvårlig grøn ejerafgift:
540 kr. Brændstofforbrug ved bl.
kørsel: 25,6 km/l. Co2-udslip: 87
g/km.

Fra 210.990 kr.

Toyota
Auris
Hybrid

Annonce

Danmarks Bedste Loftsisolering

Tryk her og se hvad det koster at få loftisoleret
din bolig, og få Danmarks bedste priser!
Halbergs

SENESTE NYT

Vis flere

AARHUS

Nyt sorteringsanlæg
dumpede: 150
millioner kroner røg
i affaldsskakten

08:00 Ny udstilling på Steno Museet:
Oplev rumkapslen der fragtede den

første dansker ud i rummet

07:47 Uheld skaber kø på E45 mandag
morgen - bil er væltet om på taget

07:32 Iran starter stor militærøvelse efter
USA's sanktioner

07:17 Se listen: Her er 14 store Aarhus-
bommerter

07:16 DMI: Det bliver en lun og grå uge
med enkelte solchancer

07:11 Det Grønne Museum vinder
international madturisme-pris

07:01 Van der Vaart stopper karrieren
øjeblikkeligt

06:57 S-togstrafikken i Storkøbenhavn
lammet af fagligt møde

06:54 Politiet leder efter 78-årig: Dement
mand forlod plejehjem

Den kommer til at bestå af 32 lejligheder og fem gårdhavehuse, som
ligger nærmest Vestergade. Alle lejlighederne er enten med store
altaner mod øst og vest eller med haver. Gårdhavehusene bliver i et
plan med to gårdhaver og egen carport. Priserne starter ved 1.895.000
kr.

»Det er en fornøjelse at se, at projektet er blevet så godt modtaget. Vi
sætter pris på den store interesse, og ikke mindst den tillid der er vist
os. Vi er klar over, at det kan være en stor mundfuld at købe en lejlighed
på projektstadiet. At vi nu kan gå i gang med tredje etape tager vi
derfor som et stort skulderklap. Vi arbejder hårdt for at levere flotte
boliger i høj kvalitet, som lever op til vore køberes forventninger,« siger
direktør i Søbyen A/S Finn Birkjær».

Vi glæder os til at færdiggøre Søbyen, så længehusenes karakteristiske
tagforløb og gårdhavehusenes hyggelige siveveje rigtigt kommer til
deres ret. Når alt er færdigbygget, kommer Søbyen til at rumme i alt 88
lejligheder og 22 gårdhavehuse,« fortæller Finn Birkjær.

Der graves til foråret
Projekteringen og planlægning af den sidste etape sættes i gang nu,
men det egentlige grave- og byggearbejde igangsættes først i foråret.
Den helt store flaskehals for byggeriet er leveringen af betonelementer,
som først kan ske i forsommeren. Det betyder, at de kommende beboere
i Søbyens tredje etape vil kunne flytte ind i deres lejligheder i
henholdsvis første og andet kvartal 2018, og i gårdhavehusene i andet
kvartal 2018.

Boligerne i etape 3 er til salg hos home Skanderborg, som også har
varetaget salget af de to foregående etaper.

Det er muligt at komme ned at opleve en bolig i Søbyen, når home
holder åbent hus i prøvelejligheden, hver fredag indtil fra kl. 15-16

pcb
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