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14 ODDER.
Tegnestuen Flæks har tegnet rækkehusene 
i Bendixminde, og projektet er udviklet af 
Brdr. Thybo Ejendomsservide, og boligerne 
bliver revet væk, før de endnu er blevet 
bygget. Illustration: Go'Bolig

FAKTA
KONCENTON A/S

KILDE: KONCENTON.COM

Koncenton er et ejendomsinveste-
ringselskab, der køber, udvikler og 
driver store boligejendomme.

Selskabet har mere end 2500 investo-
rer, som har skudt penge ind i 68 sto-
re ejendomme med over 5200 boliger.

Koncenton var Danmarks næststørste 
ejendomsinvestor i 2020 og har lavet 
afdelingen Go'Bolig til at stå for udlej-
ning og drift.

Man kan se boligerne på gobolig.dk.

Rækkehuse lejes ud, før de bliver bygget
Et privat ejendomsinvesteringsselskab har fået kig på Odder, 
hvor de har gang i to projekter. Selskabet går blandt andet efter 
at tiltrække unge aarhusianske par.

Hans Jørgensen
hj@hsfo.dk

ODDER: 35 rækkehuse i Ben-
dixminde-området står klar
til indflytning i oktober, men
allerede nu er omkring hver
tredje af boligerne blevet le-
jet ud.

- Det er på ingen måde
normalt, at vi kan leje ud, før

der er noget at vise frem. Der
er en ekstraordinær interesse,
siger Sarah Magnusson.

Hun er marketingchef i
Go'Bolig, som sørger for at le-
je boligerne ud. Go'Bolig er
en del af firmaet Koncenton,
der tidligere mest har lavet
projekter i storbyer som Kø-
benhavn, Aarhus, Aalborg og
Odense.

- Vi har udvidet, så vi er in-
teresserede i vækstbyer med

potentiale. Vi er altid spænd-
te, når vi går ud i en ny by. Vi
har fået positive tilbagemel-
dinger og oplevet rigtig stor
interesse, og der er stor efter-
spørgsel efter boliger, siger
Sarah Magnusson.

- Odder er attraktiv, fordi
den har letbanen, og så er pri-
serne i andre forstæder ste-
get. I corona-tiden har man-
ge fået øjnene op for kvalite-
terne i at komme ud af byen.

Unge par i Aarhus har fundet
ud af, hvad det betyder at ha-
ve luft omkring sig. Derfor går
vi også målrettet efter dem,
siger marketingchefen.

Grønt med bålplads
Rækkehusene ligger ned mod
Stampmølle Bæk på et skrå-
nende terræn, og der er syd-
vestvendte altaner til alle 35
boliger. På fællesarealerne
bliver der grønne områder
med shelters, bålplads og na-
turlig beplantning.

Boligerne bliver opført i
størrelser mellem 86 og 106
kvadratmeter, og de er klar til
at tage imod beboere til okto-

ber. Lejepriserne ligger mel-
lem 8.800 og 10.2000 kroner
om måneden.

Klimaet og det grønne er
tænkt ind på flere måder. Op-
varmning foregår med var-
mepumper med vedvarende
energi fra solceller på taget.
Der bliver også stik til elbiler,
og rækkehusene kommer til
at høre til de mest energief-
fektive og bæredygtige. Desu-
den får husene planter på ta-
get, som dermed optager en
del af den regn, der falder.

- Mange lokale har fulgt
med i projektet, og det er pri-
mært dem, vi har lejet ud til.
Det er en god blanding af

børnefamilier og en del æl-
dre, der har solgt parcelhuset,
siger Sarah Magnusson.

Go'Bolig har også et andet
projekt på i Bendixminde-
området. Det er 48 fælles-
skabsorienterede seniorboli-
ger, som kommer til at ligget
tæt på den daginstitution,
Odder Kommune vil lave i
området. Seniorboliger bliver
klar til indflytning i den kom-
mende vinter.

- Og vi har kig på mere i
Odder, siger Sarah Magnus-
son.

Replik om trafikkorridorer.
Skal E45 så have otte spor?
Torben Kejser, Bøgelunden 
14, Hou, Odder

LÆSERBREV: Ib Salomon og
Gregers Græsbøll Ottesen
skriver uafhængigt af hinan-
den (i læserbrevene "Store-
bælt var klar - her skal alt
anlægges fra bunden" og
"Der var tale om opgrade-
ring af allerede eksisterende
trafikkorridorer", red.), at jeg
overser, at en kommende
Kattegatbro ikke ligger i en
eksisterende korridor, og at

Kattegatbroen derfor ikke
kan sammenlignes med en
Storebæltsbro.

Man må undre sig over, at
de to skribenter åbenbart
har den holdning, at man
fremover kun må lave vejan-
læg i de korridorer, der fin-
des i dag.

Men måske burde man ik-
ke undre sig, for nogle men-
nesker er alt nyt og al foran-
dring til det værre.

Men skribenterne mener
altså, at den forøgede trafik,

der vil komme indenfor de
nærmeste år, kun skal tilgo-
deses ved at udvide de eksi-
sterende veje - E45 skal så
måske have otte spor?

Men lad mig være kon-
kret. Vejen fra Odder til Hou,
som Aarhus Amt fik over-
ladt i starten af 1960'erne,
var dengang en krøllet sag.
Den gik gennem Neder
Randlev, Over Randlev, Hal-
ling og syd forbi Gersdorff-
slund for endelig at ende i
Hou.

Jeg tiltror ikke læserbrevs-
skribenterne, at man for at
kunne håndtere den stigen-
de trafik fra Samsøforbindel-
sen blot havde villet udbyg-
ge den eksisterende "korri-
dor". Så det eneste rigtige
var selvfølgelig at lave en
helt ny korridor, der ganske
vist - til stor ballade - skar
Hou i to dele.

Men hov, der er jo en eksi-
sterende - ganske vist meget
lidt brugt - forbindelse fra
Hou til Sjælland, der går via

Sælvig og Ballen til Kalund-
borg. Rejsetiden er såmænd
bare fire timer.

Skal man gå ind på tanke-
gangen om at benytte eksi-
sterende korridorer, så skul-
le den kommende bro gå i
land ved Hou Havn og mo-
torvejsforbindelsen benytte
den eksisterende Houvej og
Aarhusvej til den kommen-
de Beder-Beringvej.

Den linjeføring forbyder
selvfølgelig sig selv af økono-
miske grunde, så korridoren

vil blive flyttet ca. fem km
nordpå til et sted mellem
Dyngby og Halling og videre
til Beder-Beringvejen.

Her passerer man stort set
ikke nogen bebyggelse og
inddrager alene en til to kva-
dratkilometer landbrugs-
jord. I tilgift slipper Hou for
syv daglige færgetræk.

Jeg vil glæde mig til at sid-
de på en udendørscafe i den
nye Færgeby og nyde en
kold fadøl i rolige omgivel-
ser.


