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Hvornår kan du gå på pension?
Har du investerbare midler for over
2,5 mio. kr., så hent denne guide og
løbende råd

MEST LÆSTE

Første etape af Søbyen er udsolgt, og nu begynder byggeriet af 2. etape.

Ny bydel ved søen på vej til endnu en etape

Kort før dødsulykke:
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-1108/Kort-f%C3%B8r-d%C3%B8dsulykkeSpritbilist-for%C3%A5rsagedeharmonikasammenst%C3%B8d-og-skabtek%C3%B8-p%C3%A5-motorvejen3478508.html) Spritbilist forårsagede
harmonikasammenstød og skabte kø på
motorvejen
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-1108/Kort-f%C3%B8r-d%C3%B8dsulykkeSpritbilist-for%C3%A5rsagedeharmonikasammenst%C3%B8d-og-skabtek%C3%B8-p%C3%A5-motorvejen3478508.html)

Byggeriet af ni gårdhavehuse og længehus med 28 lejligheder i gang
Af Erland Rasmussen (mailto:erland.rasmussen@lokalavisen.dk)
Erland Rasmussen

Ejendomsselskabet Søbyen A/S sætter i gang med 2. etape af den nye bydel ved søen i slutningen
af marts.
Det første der sker, er pælefundering af de kommende 9 gårdhavehuse, samt udgravning til
kælderen af længehuset, der med sine 28 lejligheder vil blive bygget i løbet af de kommende 14
måneder. Gårdhavehusene vil få byggestart i takt med at de bliver solgt.
”Vi har været meget tilfredse med forløbet af den første etape. Vinteren 2013/2014 var meget mild,
og vi føler vi har kunnet levere et rigtig godt byggeri til vore købere. Nu er der udsolgt, idet de sidste
lejligheder er solgt til investorer, der har udlejet dem.” siger direktør i Ejendomsselskabet Søbyen,
Finn Birkjær.
Der er allerede solgt to gårdhavehuse i 2. etape. De får dermed byggestart samtidig
medlejlighederne.
”Vi har jo 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 etape 2 inden jul, mens lejlighedskøbere må vente til juni
2016.” siger Finn Birkjær, der samtidig kan fortælle, at der har været en solid forhåndsinteresse for
de kommende nye boliger.
Lave renter og forbedret økonomi i landet angives som en af grundene til interessen.
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Mystisk sag:
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-1107/Mystisk-sag-Kvinder-og-piger-meldte-sigselv-kidnappet-p%C3%A5-falsk-grundlag3469953.html) Kvinder og piger meldte sig selv
kidnappet på falsk grundlag
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-1107/Mystisk-sag-Kvinder-og-piger-meldte-sigselv-kidnappet-p%C3%A5-falsk-grundlag3469953.html)
Lastbilchauffør dræbt i voldsom trafikulykke på
motorvejen
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-11-08/Lastbilchauff%C3%B8r-dr%C3%A6bt-ivoldsom-trafikulykke-p%C3%A5-motorvejen3477012.html)
Indbrud: Smykker stjålet fra villa i Hørning
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/112/2018-1105/-Indbrud-Smykker-stj%C3%A5let-fra-villa-iH%C3%B8rning-3457732.html)

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
(/NYHEDSBREV)

0 Kommentarer

Voldsomt uheld spærrer motorvej: Fire lastbiler
er kørt sammen
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/112/2018-1107/-Voldsomt-uheld-sp%C3%A6rrer-motorvejFire-lastbiler-er-k%C3%B8rt-sammen3476896.html)

ELLER REGISTRER DIG HOS DISQUS ?

Hærgende unge skaber utryghed flere steder i
kommunen - nu skal politikerne informeres
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/201811-06/-H%C3%A6rgende-unge-skaber-utryghedflere-steder-i-kommunen-nu-skal-politikerneinformeres-3458695.html)
Harmonikasammenstød: Uheld giver lang kø på
Østjyske Motorvej
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-11-05/Harmonikasammenst%C3%B8d-Uheld-giverlang-k%C3%B8-p%C3%A5-%C3%98stjyskeMotorvej-3455712.html)
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Hvornår kan du gå på pension?
Har du investerbare midler for over
2,5 mio. kr., så hent denne guide og
løbende råd

SENESTE NYT
Kort før dødsulykke:
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-1108/Kort-f%C3%B8r-d%C3%B8dsulykkeSpritbilist-for%C3%A5rsagedeharmonikasammenst%C3%B8d-og-skabtek%C3%B8-p%C3%A5-motorvejen3478508.html) Spritbilist forårsagede
harmonikasammenstød og skabte kø på
motorvejen
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018-1108/Kort-f%C3%B8r-d%C3%B8dsulykkeSpritbilist-for%C3%A5rsagedeharmonikasammenst%C3%B8d-og-skabtek%C3%B8-p%C3%A5-motorvejen3478508.html)
Færdigt arbejde:
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/201811-08/F%C3%A6rdigt-arbejde-13-km-spor-klartil-MTBere-og-l%C3%B8bere-3477435.html) 1,3
km spor klar til MTB'ere og løbere
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/201811-08/F%C3%A6rdigt-arbejde-13-km-spor-klartil-MTBere-og-l%C3%B8bere-3477435.html)
Sort Nat med lokale zombier
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/201811-08/-Sort-Nat-med-lokale-zombier3477551.html)
8-årige Aziz kom hjem med bronze
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/sport/201811-08/-8-%C3%A5rige-Aziz-kom-hjem-medbronze-3477302.html)
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SPONSERET
Træt af medlemskort? Her
er appen, der samler det
hele og giver dig alle
rabatter ind på kontoen
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/2018(http://skanderborg.lokalavisen.dk/201809-26/-Tr%C3%A6t-af09-26/-Tr%C3%A6t-afmedlemskort-Her-ermedlemskort-Her-erappen-der-samler-det- appen-der-samler-dethele-og-giver-dig-allehele-og-giver-dig-allerabatter-indrabatter-ind-p%C3%A5p%C3%A5-kontoenkontoen-3175761.html)
3175761.html)

Vis mig din STI(H)L
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/201811-01/-Vis-mig-din-STIHL3440312.html)
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/201811-01/-Vis-mig-dinSTIHL-3440312.html)

(http://skanderborg.lokalavisen.dk/biler/)

E-AVIS
Læs alle vores
udgivelser på nettet.
LÆS HER ›
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SENESTE DEBAT
Debat: Regionen løber fra ansvaret
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/laeserbreve/201811-05/Debat-Regionen-l%C3%B8ber-fraansvaret-3456750.html)
Debat: Budgetter og rodbehandlinger
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/laeserbreve/201811-05/Debat-Budgetter-og-rodbehandlinger3453503.html)
Debat: Ringe regneevner
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/laeserbreve/201811-01/Debat-Ringe-regneevner-3428245.html)
Debat: Ønske om hus for psykisk syge og
sårbare
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/laeserbreve/201810-10/Debat-%C3%98nske-om-hus-for-psykisksyge-og-s%C3%A5rbare-3244328.html)
Socialdemokratiet vil kompensere Skanderborg
Kommune
(http://skanderborg.lokalavisen.dk/laeserbreve/201810-01/Socialdemokratiet-vil-kompensereSkanderborg-Kommune-3189911.html)

