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Første etape af den helt nye bydel ved Lillesø i Skanderborg er
nu udsolgt - de sidste boliger i denne etape er solgt til en
investor, der lejer boligerne ud.
En solid interesse for Søbyen har
overbevist folkene bag
Ejendomsselskabet Søbyen A/S
om, at udbygningen af det nye
byområde skal fortsætte straks.
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Så nu, kun et halvt år efter de
første flyttede ind i Søbyen,
starter byggeriet af næste etape.

17 ville høre Mette
Frederiksen tale på
VIA University
Aarhus

Første etape har siden oktober
haft lys i vinduerne, og netop nu
er de sidste gårdhavehuse ned mod søen ved at blive bygget færdig, så
der har været håndværkere på pladsen hver dag siden byggestart - og
de får snart selskab af mange flere.

Anders Boisen i opråb
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har stjålet mit hus?
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Fire lastbiler
involveret i ulykke på
E45: Ung
lastbilchauffør dræbt

Næste etape påbegyndes i slutningen af marts. Først med
pælefundering af de kommende ni gårdhavehuse, samt udgravning til
kælderen på længehuset. Herefter vil byggeriet følge samme plan som
sidst.
Længehuset med 28 lejligheder vil blive bygget i løbet af de
kommende 14 måneder, og gårdhavehusene får byggestart i takt med,
at de bliver solgt.
»Vi har været meget tilfredse med forløbet af den første etape. Nu er
der udsolgt, idet de sidste lejligheder er solgt til investorer, der har
udlejet dem,« siger direktør i Ejendomsselskabet Søbyen, Finn Birkjær.
På hjemmesiden www.søbyen.dk kan man samtidig se, at der allerede er
solgt to gårdhavehuse i etape to. De får dermed byggestart samtidig
med lejlighederne.
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i alvorlig ulykke
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LG OLED TV has been the world's best selling OLED brand since 2013 based
on IHS Markit, Technology Group, TV Sets Market Tracker, Q4 2017.
Ranking is not an endorsement of LG. Any reliance on these results is at the third party’s own risk.
Visit technology.ihs.com for more details.

»Vi har optimale vilkår for byggeriet med opstart her lige efter en
meget mild vinter, så vi tror, de første kan flytte ind i deres nye huse i
anden etape inden jul, medens lejlighedskøbere må vente til juni
2016.« siger Finn Birkjær.
»De lave renter og den generelle forbedrede økonomiske stemning i
landet har betydning. Men det er uden tvivl af større betydning, at vi
kan vise både huse og lejligheder med glade ejere til interesserede,«
siger han.
»Det har uden tvivl stor betydning, at vi kan vise både huse og
lejligheder med glade ejere frem til interesserede.«
Få dagens vigtigste nyheder fra stiften.dk direkte i din indbakke. Det er
gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
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