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 Åbyen skyder op af jorden
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Hvad sker der langs Søren Frichs Vej? En hel masse. Første etape
af Åbyen er bygget, og nu er anden etape på vej op af jorden
med 650 boliger, fem butikker og en daginstitution.

Tre måneders gratis husleje.

130 ledige ungdomsboliger.

Fem ledige butikslokaler. Et røgfrit kollegium.

Der er e�erhånden noget at fortælle om den nye bydel Åbyen
langs Søren Frichs Vej, der er halvvejs i mål med en hel masse lejligheder udlejet og en
hel masse ledige på vej.

Første etape, som er næsten færdigbygget, indeholder bl. a. Åbykollegiet, Erdahus og en
Netto-butik, og kollegianerne i Åbykollegiet har e�erhånden fundet hinanden e�er en
start med røgproblemer i byens første røgfrie kollegium. Nogle beboere havde svært ved
at overholde røgforbuddet, da kollegiet åbnede i sommeren 2018, fortæller Per Juulsen,
direktør for Kollegiekontoret: »Der vil altid være den slags udfordringer, og en enkelt
beboer måtte opsiges på grund af rygning og overtrædelser af husordenen, men nu er
meldingen fra beboerne, at det går godt,« siger han.

Blandt de aktuelle projekter i Åbyens anden etape er det såkaldte Torvehuset, der i
bunden vil have butikker og torvepladser, og ovenpå er der ungdomsboliger, som står
klar til indflytning om tre-fire måneder, og de er lige nu ved at blive lejet ud af Go Bolig.

»Vi har 156 lejligheder til leje fra den 15. marts næste år i Torvehuset. Vi startede udlejning
for nylig og har udlejet 25 af lejlighederne, og vi forventer helt klart at få alle lejligheder
lejet ud inden marts næste år,« fortæller Sarah Magnusson, marketingansvarlig ved Go
Bolig, og fortsætter:.

Pæne forhåbninger

»Det er et-og toværelses lejligheder, som især henvender sig til unge. De har allesammen
egen altan, adgang til en tagterrasse, og de har egen kombineret vaskemaskine/
tørretumbler og opvaskemaskine.



Huslejen for en etværelses er omkring 5.500 kr., og mange studerende synes, det er fedt,
at de kan bo for sig selv uden at have en roomie. Det er de meldinger, vi får fra lejerne,«
siger Sarah Magnusson.

Erhvervsdelen af Torvehuset indeholder fem lejemål, som Colliers er i gang med at
udleje, og her kan der bl. a.

være butik, restaurant eller fitness, og der er mulighed for en dagligvarebutik på 400 kvm.

E�er Torvehusene følger en karré med almene boliger, som man e�er planen går i gang
med bygningen af i løbet af 2020, og som kan stå færdig året e�er, fortæller Allan Werge,
direktør for AL2Bolig.

»Vi bygger 117 almene boliger i fem-seks etager og forventer at være færdige omkring
slutningen af 2021,« siger direktøren, der har pæne forhåbninger for den nye bydel: »Jeg
tror, at Åbyen bliver et fedt område, for der er lavet en god plan for området med bl. a.
torvene og det lavere byggeri bagved, og samtidig bliver parkeringen placeret under
jorden, så vi får stille veje. Det bliver dog et tæt byggeri, men sådan er det også i
midtbyen, og det her er jo også et byområde,« siger han.

Han forventer, at huslejen for en treværelses lejlighed på ca. 80 kvm vil være ca.

6.500 kr. plus forbrug, som er et normalt niveau for almene boliger.

Udover AL2Boligs byggeri i anden etape vil området ud mod Søren Frichs Vej give plads
til endnu en boligkarré i fire til seks etager, og området kaldes Karrébyen. På den bageste
del over mod Lokesvej skal der udvikles en såkaldt Haveby med boligbyggeri i tre til fire
etager, og hele etape to ventes at få 650 nye boliger. Ifølge lokalplanen er der også lagt op
til at bygge en daginstitution i området.

Etape to rummer i alt 51.000 etagemeter, som alle er udviklet af Aaby City Holding, og
vurderingen er, at hele projektet er bygget færdig omkring udgangen af 2021, oplyser
Claus Rasmussen, rådgiver for Aaby City Holding.
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Jeg tror, at Åbyen bliver et fedt område, for der er lavet en god plan for området.

Allan Werge, direktør for AL2Bolig.
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Åbyen er en ny bydel ved Søren Frichs Vej, der bygges i to etaper.



Første etape er færdig med bl. a. Åbykollegiet, Erdahus og en Netto-butik.

Første etape rummer i alt ca. 475 boliger.

Anden etape er i gang med at blive bygget og vil bl. a. bestå af Torvehuset med
ungdomsboliger og butikker i bunden og et tilhørende bytorv og kvarterstorv.
Torvehusets ungdomsboliger indflyttes til marts.

Anden etape vil rumme ca. 650 boliger, 2.000 kvm erhverv og en daginstitution, og den
ventes at være færdigbygget i slutningen af 2021.

Udover de to etaper er en sidste del af første etape ved at blive bygget, nemlig et område
bag Åbykollegiet ud mod Lokesvej, hvor 175 boliger er ved at blive bygget, deriblandt
Erdahus 2.

Åbyen er en del af en samlet udviklingsplan for et nyt brokvarter, der strækker sig langs
Søren Frichs Vej fra Godsbanen til Åby Skole.

Åbyen er i gang med anden etape

Åbyen er en ny bydel, der er ved at blive bygget på den gl.

Fragtmandscentralgrund ved Søren Frichs Vej.

Den nye bydel Åbyen med første etape i forgrunden. Til højre festivalpladsen for
Northside, der flytter til Eskelunden e�er 2020 netop på grund af boligbyggeriet i
området. Til venstre Søren Frichs Vej og i horisonten anes midtbyen og Aarhus Bugt.
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