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Tagterrasse og fjordudsigt: Thomas 
Gravesen sælger penthouselejlighed i Vejle
Fodboldikonet, der 
begyndte sin 
karriere i Vejle, har 
sat sin lejlighed på 
17. etage i Den 
Hvide Facet til salg 
for 12.975.0000 
kroner.

FAKTA

THOMAS GRAVESEN
Thomas Gravesen stoppede sin fodboldkarriere tilbage i 2009 
efter at have været fast inventar på det danske landshold i næ-
sten et årti og 66 kampe i de rød-hvide farver.

Karrieren begyndte tilbage i 90’erne i VB i barndomsbyen Vejle.

Gravesen har også været i trøjen for storklubber som Everton, 
Real Madrid og Celtic.

Efter karrierestoppet flyttede Thomas Gravesen i en årrække til 
ørkenbyen Las Vegas i USA, hvor han investerede i firmaer og 
spillede poker.

I dag er han blandt andet fodboldekspert og kommentator på 
Discoverys tv-kanaler.

Lars Saugbjerg
lasau@jfmedier.dk

VEJLE: Thomas Gravesen vil
sælge sin penthouselejlighed
i Vejle.

Det skriver boligmediet
Boliga.dk.

Fodboldikonets hjem - en
232 kvadratmeter stor ejerlej-
lighed på 17. etage i Den Hvi-
de Facet - et byggeri fra 2006
- er ifølge salgsmaterialet fra
mæglerforretningen Nybolig
Vejle den højest beliggende

Den Hvide 
Facet i Vejle. 
Thomas Grave-
sen har sat sin 
lejlighed på 17. 
etage til salg. 
Foto: Nybolig 
Vejle

penthouselejlighed i byen.
Køberen får tre værelser

fordelt på to plan, privat par-
kering i kælderen, en elevator
med direkte adgang til hjem-
met og en tagterrasse med
udsigt udover byen og fjor-
den.

Gravesen købte liebhaver-
hjemmet tilbage i 2010, året
efter han smed fodboldstøv-
lerne på hylden.

Dengang betalte han ifølge
Boliga.dk 13.975.000 kroner
for det nybyggede hjem. Her
ti år efter er lejligheden tilba-

ge på markedet for
12.975.0000 kroner - en dif-
ference på lige præcis en mil-
lion kroner.

Over prisgennemsnittet
Den nye udbudspris kan om-
regnes til en kvadratmeter-

pris på lige under 56.000 kro-
ner, som er i den høje ende,
hvis man ser på salgspriserne
i Vejle Kommune hos Bo-
liga.dk.

I 2020 gav køberne i gen-
nemsnit lige under 19.000
kroner pr. kvadratmeter for

ejerlejlighederne i byen, hvil-
ket er godt og vel 1,9 millio-
ner kroner for en lejlighed på
100 kvadratmeter.

Se Thomas Gravesens pent-
houselejlighed her

https://www.boliga.dk/gal-
leri/3517

Go' Bolig står bag bolig-projektet Agerglimt i Vinding, og selskabet er nu klar til at leje første etape ud. Foto: Go' Bolig

Bolig-projekt i Vinding-bydel: 19 kontrakter  underskrevet
Første etape med nyopførte rækkehuse i 
Vinding er klar til at blive lejet ud.

Flemming Larsen
flla@jfmedier.dk

VEJLE: Et bolig-projekt med
154 rækkehuse i Vinding-by-
del tager for alvor form bag
byens kirke, og første etape er

nu så langt i byggeprocessen,
at den er klar til fremvisning.
Det landsdækkende boligsel-
skab Go’Bolig står for udlej-
ningen af boligerne på Agerg-
limt.

- Vi glæder os til at komme
i gang med udlejningen af bo-
ligerne på Agerglimt. Der har

været stor interesse for boli-
gerne, siger Sarah Magnus-
son, der er marketingansvar-
lig hos Go’Bolig.

Ifølge Sarah Magnusson
har selskabet flere række-
husprojekter i Trekantområ-
det.

- Vi har blandt andet boli-
ger i Skibet, som også er me-
get efterspurgte. Så vi har me-
get store forventninger til det
nye projekt, siger hun.

Bred målgruppe
Boligerne i Vinding består af
3-, 4- og 5-værelses 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 fliser, græs og et
redskabsrum.

- Boligerne er dermed det
oplagte hjem for både par,
børnefamilier og ældre, der

har solgt huset og ønsker at
flytte i noget mindre.

- Vi har god erfaring med
at tilbyde en varierende stør-
relse boliger i vores række-
huskvarterer. Det giver en
god nabosammensætning,
hvor lejere i alle aldersgrup-
per nyder godt af hinanden
og kan samles til hyggelige ar-
rangementer, forklarer Sarah
Magnusson.

Lejepriserne varierer fra
8500 til 10.900 kroner per

måned, og her knap to uger
efter udlejningen blev sat i
gang, er de første 19 lejekon-
trakter allerede underskrevet.

Der er indflytning på
Agerglimt 1. juni 2021. Sene-
re på året åbner Go’Bolig op
for næste etape, og her for-
ventes det, at lejerne kan ryk-
ke ind sidst på året.


