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Der er stor interesse for at komme til at bo til leje på Agerglimt i Vinding, Agerglimt. PR-foto

FAKTA

BOLIGER TIL LEJERE I 
ALLE ALDRE
Projektet er tegnet af Milton 
Huse, og rækkehusene er 
anlagt i klynger, der giver 
forskudte rækker med ni-
veauspring og udsigt over 
det naturskønne område.

Boligerne er i ét plan med 
egen parkeringsplads, hvil-
ket gør dem eftertragtede 
for både børnefamilierne og 
seniorerne.

Lejeprisen starter fra 8.700 
kr. pr. måned.

Alle interesserede er meget 
velkomne til at booke en 
fremvisning, hvor der er mu-
lighed for at se tre forskelli-
ge, møblerede prøveboliger.

Go’Boligs personale sørger 
for, at alle corona-restriktio-
ner bliver overholdt.

Rækkehuse på Agerglimt i Vinding lejet ud på rekordtid
I årets første måneder blev de nye 
rækkehuse i Vinding udlejet på rekordtid. 
Nu er Go’Bolig klar med etape to.

Flemming Larsen
flla@jfmedier.dk

VEJLE: Der er rift om at kom-

me til at bo på Agerglimt i
Vinding. Det kan Go' Bolig
konstatere, det tog nemlig
kun et par måneder at leje de
51 boliger ud, og nu er etape
to klar til at blive lejet ud.

- Vi har oplevet en utrolig
varm velkomst i Vinding fra
både interesserede lejere og
resten af byens borgere. De
første 51 rækkehuse var un-
derskrevet på kun to måne-
der. Det er en klar rekord for
os, lyder det fra Sarah
Magnusson, Marketingchef
hos Go’Bolig, i en pressemed-
delelse.

Hun fortæller, at de kom-

mende lejere har rost både
den velorganiserede bygge-
plads, det flotte område, hu-
sene og den korte afstand til
Vejle centrum.

Flere har skrevet sig op
Forud for udlejningen af før-
ste etape var flere hundrede
skrevet på en interesseliste til
boligerne, der alle er i ét plan.
De er på mellem 84 og 121

boligkvadratmeter - og har
egen terrasse med haveskur.

Flere interesserede lejere
har siden januar ventet på, at
næste etape blev klar til ud-
lejning. For selvom rækkehu-
sene i etape to allerede kan
lejes nu, så kan lejerne først
rykke ind til november.

- Vi har flere interesserede,
der har fulgt projektet siden
de første fremvisninger i vin-

ters. Mange skal videre fra
hus eller anden lejebolig, så vi
vil gerne imødekomme vores
fremtidige lejere ved at give
dem muligheden for at skrive
under allerede nu, så de er
sikret en ny bolig, allerede før
den gamle er solgt, siger Sa-
rah Magnusson.

Klimalandsby: Otte områder dyster om titlen
Otte lokalområder lige fra Højen i syd over 
Skibet, Ødsted og Jerlev i vest til 
Lervangen i 7120 Vejle Øst har meldt sig i 
første runde til at blive Vejle Kommunes 
klimalandsby.

FAKTA

DE OTTE KANDIDATER
I alt otte lokalsamfund har 
meldt sig som klimalandsby:

- Grejs Lokalråd med 600 
husstande

- Givskud Lokalråd med 100 
husstande

- Lokalrådet for Skibet og 
Omegn med 1.250 husstan-
de

- Holtum Lokalråd med 30 
husstande

- Ødsted Jerlev Lokalråd med 
30 husstande

- Højen Lokalråd med 100 
husstande

- Grundejerforeningen Ler-
vangen med 30 husstande

- Vandel Udviklingsråd med 
50 husstande

Lars Saugbjerg
lasau@jfmedier.dk

- Vi er i udvalget meget glade for, at så mange lokalsamfund har tilmeldt sig og har lyst til at være med til gø-
re mere lokalt for vores klima og dermed nedbringe udledningen af CO2, siger Thyge Havgaard Bjerring, for-
mand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. PR-foto

VEJLE: Hvilket område - eller
hvilken by - skal være Vejle
Kommunes klimalandsby?
Kandidaterne er fundet. Otte
lokalsamfund er udvalgt til
næste runde, hvor de skal la-
ve en ansøgning, der tydeligt
viser, at der både er gode
idéer til klimahandlinger - og
at der kan mobiliseres kræf-
ter nok til at omsætte dem til
virkelighed.

Det er seks lokalråd, en
grundejerforening og et ud-
viklingsråd, der har meldt sig
til at blive Vejle Kommunes
og Danmarks førende klima-
landsby. Et tiltag, byrådets
udvalg for Lokalsamfund og
Nærdemokrati (ULN) står

bag.
Når alle ansøgningerne er

gennemgået, skal udvalget ta-
ge endelig stilling til, hvem
der skal være Vejle Kommu-
nes klimalandsby i de kom-
mende to år. Det vil ske på
udvalgets møde til juni.

- Det, vi især kigger efter,
er, hvor meget ansøgerne ar-
bejder for klimaet, med og for
lokalsamfundet. Og om det
kan inspirere andre. Vi vil
nemlig helt sikkert meget tid-
ligt i processen begynde at
dele viden og invitere andre
med til at lære af klimalands-
byen, siger udvalgsformand
Thyge Havgaard Bjerring i en
pressemeddelelse.


