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Go'Bolig er tæt på at være færdig med første etape af Agerglimt i Vinding. Kommende lejere i de første 51 boliger må dog vente på indfytning til 1. juni. Foto: Go' Bolig

Der er rif om nye rækkehuse
Den første af tre etaper med nyopførte 
rækkehuse i Vinding er klar til 
indfytning. Udlejningsselskabet har 
kun i hovedstaden oplevet større 
forhåndsinteresse for et projekt.

Torben Juhler
toju@vafo.dk

VINDING: 154 rækkehuse sky-
der i disse måneder op på de
tidligere markarealer tæt på
Vinding Kirke.

Byggeriet af første etape er
nu så langt, at bygherren, bo-
ligselskabet Go'Bolig, er klar
til at udleje 51 af projektets
boliger. Og tilsyneladende
bliver det ikke den store ud-
fordring at få afsat rækkehu-
sene, hvis det reelle ønske om
at bosætte sig på Agerglimt er
lige så stor som forhåndsin-
teressen.

- Vi har 40 projekter rundt
i landet, og hvis vi lige træk-
ker studieboliger i Køben-
havn fra, er rækkehusene i
Vinding det projekt, vi har

Go'Bolig har møbleret tre forskellige prøveboliger, som på grund af cor-
anapandemien ikke kan vises frem ved traditionelle åbent hus-dage. I 
stedet må interesserede booke en fremvisningstid via boligselskabets 
hjemmeside. Foto: Go'Bolig

oplevet størst forhåndsinter-
esse for. Vi har 214 skrevet op
på en interesseliste, og det er
udelukkende, fordi de har set
det store byggeskilt, der har
stået ud mod Vindingvej det
seneste halve år. Det er ren
mund til mund, eller fordi de
har læst om byggeriet i avi-
sen, fortæller Sarah Magnus-
son, marketingansvarlig hos
Go’Bolig.

Det har manglet i Vinding
Det nye kvarter består af tre-
, fre- og femværelses række-
huse på mellem 84 og 121
kvadratmeter, og de er alle
opført i ét plan. Udendørs får
hvert rækkehus et terrasse-
område i forhaven, mens der
i baghaven anlægges en lille
have med fiser, græs og et
redskabsrum til opbevaring.

Lejepriserne varierer fra

8500 til 10.900 kroner per
måned, og her knap to uger
efer udlejningen blev sat i
gang, er de første 19 lejekon-
trakter underskrevet.

- Mange vil gerne bo i Vin-
ding, og her kan du bo til en
overkommelig leje. Det har
manglet i området, siger Sa-
rah Magnusson.

Hjem for en bred målgruppe
Boligerne, der er tegnet af
Milton Huse, er klar til ind-
fytning 1. juni, mens etape to
forventes færdig 1. december,

og sidste etape forventes klar
til indfytning 1. april 2022.

Boligselskabet har gode er-
faringer med at tilbyde boli-
ger i varierende størrelser, for
det betyder, at boligerne, iføl-
ge Sarah Magnusson er op-
lagte hjem for både par, bør-
nefamilier og ældre, der har
solgt huset og ønsker at fyt-
te i noget mindre.

Har mod på mere i Vejle
Det landsdækkende boligsel-
skab, der er et datterselskab
af ejendomsselskabet Kon-

centon i Aarhus, har en por-
tefølje på cirka 3000 lejemål,
og selskabet er lige nu i gang
med at opføre lige så mange
nye boliger rundt i landet.

I Vejle har selskabet opført
lignende rækkehusprojekter
på Rapsvænget i Skibet, hvor
36 boliger stod klar til indfyt-
ning 1. december og i dag er
fuldt udlejet.

For to år siden fyttede de
første beboere ind på Kobbel-
vænget på Grundet, hvor Go'-
Bolig har opført 74 rækkehu-
se i et og to plan, og her er der
i dag tre ledige boliger til le-
je. Her er der dog tale om ud-
fytninger, da projektet har
været fuldt udlejet, ifølge Sa-
rah Magnusson.

- Vi er meget glade for Vej-
le. Vi har størst erfaring med
bylejligheder i København og
Aarhus, men begyndte for
noget tid siden at bevæge os
ud i de mindre byer, og her er
byer som Vejle, Horsens og
Silkeborg rigtig attraktive.
Det er helt andre lejere, som
bliver boende længere tid, så
jeg tør godt garantere, at vi
vender tilbage til Vejle, siger
den marketingansvarlige.

Ældresagen råber op efer fejl i brev

Zarah Leth Grothe
zaleg@vafo.dk

VEJLE: Hjælp dine ældre med
at blive vaccineret. Sådan ly-
der opfordringen fra forman-
den for Ældresagen Vejle-Jel-
ling, Jens Jørgen Siersbæk.

Han oplever, at det ikke er

lige nemt for alle at få bestilt
en tid til vaccinen. Han peger
desuden på én konkret for-
hindring: En del borgere i
Vejle Kommune har fået til-
budt vaccinen per fysisk brev,
fordi de ikke er tilmeldt digi-
tal post.

I brevet stod, at de skulle
bestille vaccinen over nettet,
men det har mange, der får

fysisk brev, jo netop ikke mu-
lighed for. De skal i stedet rin-
ge på et telefonnummer, der
på grund af en fejl ikke frem-
gik af brevet fra regionen. En
fejl, som regionen i øvrigt har
beklaget.

For Ældresagen Vejle-Jel-
ling er det imidlertid magtpå-
liggende at få frem, at de æl-
dre kan ringe på telefonnum-

mer 99 44 07 17 på alle dage,
inklusiv weekend og hellig-
dage, klokken 9-15.

- Vi skal alle hjælpes ad
med at blive vaccineret mod
covid-19. Ældresagen opfor-
drer pårørende, frivillige og
andre, der kommer hos æl-
dre, til at hjælpe til med at
booke tid til vaccination, skri-
ver formand Jens Jørgen Si-

ersbæk i en pressemeddelel-
se. Han fremhæver, at det er
gratis at få vaccinen, der i øv-
rigt er frivillig.

Plejehjemsbeboerne har
fået deres første stik. Lige nu
er turen i vaccineprogram-
met blandt andre kommet til
gruppen af ældre over 65 år,
der modtager pleje og prak-
tisk hjælp i hjemmet.


