
24.2.2021 Ground Zero i Vejlby er omdannet og klar til de første indflyttere - Obton - Media Monitoring - Infomedia Insight

https://insight.infomedia.dk/MO/23782/e823a8a1 1/2

 Koncenton

 Ground Zero i Vejlby er omdannet og klar til de
første indflyttere

 Århus Sti�stidende, 24. februar 2021, Sektion 1, Side 2, Tobias Heede Niebuhr tobn@sti�en.dk..., 320 ord, Id:e823a8a1,

I mange år var det hjemsted for hærværk og lyssky aktiviteter, men
nu er omdannelsen af den gamle IBM-grund i Vejlby-Risskov ved at
tage form. De første 86 lejligheder er klar til beboere.

AARHUS: Et større hamski�e har i længere tid været i gang i Vejlby-
Risskov.

Nærmere bestemt mellem parkeringspladsen til Risskov Gymnasium
og så Vikærsvej, hvor et stort, forfaldent erhvervsområde er blevet
revet ned, mens nye boliger har været på vej op.

Området har været genstand for både brandsti�else, larm, hærværk og forskellige
ulovligheder, har politi og beboere tidligere fortalt til Århus Sti�stidende. I en periode gik det
forladte område endda under navnet Vejlbys Ground Zero, fordi det lignede en krigszone.

Men nu er man så langt i projektet med at rive ned og bygge op, at de første boliger er klar til
indflytning.

Der er tale om 86 lejligheder helt ud til Vikærsvej, som spænder fra 38 til 104 kvadratmeter,
og som både er tiltænkt unge par og børnefamilier.

De nye lejligheder er tegnet af Raundahl & Moesby og er opført i røde murstensfacader med
saddeltag. Prisen for leje vil ligge mellem 6.300 kroner og 11.200 kroner.

Flere på vej

Det er udlejningsselskabet Go'Bolig, der ejer boligerne, og det er på vej med flere.

I løbet af året vil Go'Bolig opføre et lignende projekt nord for de nuværende boligbyggerier,
hvor der lige nu ligger en parkeringskælder. Det projekt, der tæller 169 boliger, bliver i
samme stil med røde facader ud mod Vikærsvej.

E�er planen er de klar til indflytning i starten af 2022.
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Større omdannelse i gang

Fire forskellige bygherrer er simultant i gang med at gøre den store erhvervsgrund klar til 550
boliger i alt.

Det største af de fire byggerier skal udføres af Kollegiekontoret, som lige før sommerferien
gik i gang med sit projekt, der tæller 312 boliger tættest på gymnasiet og lige ud mod den
nuværende parkeringsplads.

Derudover er det planen, at Boligforeningen af 10. marts skal bygge 47 familieboliger i en
eksisterende bygning, som bliver på grunden.

FAKTA

Type: Lejligheder Antal værelser: 1-4 Bruttoareal: 38-104 kvadratmeter Lejepris: 6.300-11.200
kroner Antal: 86 lejligheder i alt.

De gamle IBM-bygninger og den tomme grund var længe genstand for hærværk og
ballade. Sådan så det ud for et par år siden. Arkivfoto: Jens Thaysen

Sådan ser bygningerne ud, som huser de 86 lejligheder. Foto: Raundahl & Moesby/
Go'Bolig.

De første boliger på den store grund, der tidligere husede IBM i Vejlby-Risskov, er klar. De
nye beboere får boldbanerne i Skovbakken som nærmeste nabo. Foto: Raundahl &
Moesby/ Go'Bolig.


