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AARHUS: Efter en lidt træg start er der nu
kommet gang i salg og udlejning af de 208
lejligheder i Isbjerget i den nye bydel på havnen. Godt og vel halvdelen af lejlighederne 110-115 stykker - er enten solgt eller lejet ud.
»Det er begyndt at gå stærkt her i sommer. Vi har tre-fire fremvisninger dernede
om dagen og sælger eller udlejer i snit en
lejlighed i Isbjerget hver dag,« siger Annette
Rønne, indehaver af Home Aarhus City, der
står for salg og udleje i Isbjerget.
»Isbjerget er i den dyrere ende. Huslejerne starter omkring de 10.000 kr. Den slags
tager den tid, det nu tager. Havde der været tale om delevenlige to-værelses lejligheder, havde tempoet været et andet,« siger
ejendomsmægleren.
De to første etaper af havnebyens andet
store boligbyggeri, Lighthouse, består af
nogenlunde lige så mange lejligheder, som
Isbjerget. Her er der rivende gang i afsætningen - også af de omkring 120 lejligheder
i etape 2, der først er klar til indflytning om
et halvt år.
»Det er gået over al forventning. Vi har
kun godt 20 usolgte lejligheder tilbage,«
siger ejendomsmægler Kia Bloch fra
Nybolig Bruuns Bro, der står for salget i
Lighthouse.

Hvid sejr. FC Vestsjælland fik ikke lov til at debutere i Superligaen som vinder. AGF

checkede ud fra Slagelse med to kasser, et rent mål og tre point på kontoen.
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50% PÅ ALT SOMMERTØJ!
BOUTIQUE MARIE BEGYNDER

UDSALG
MANDAG DEN 29. JULI KL. 10.00

BOUTIQUE MARIE

tv. Når det er sommer, er det tilsyneladende helt ok stort set kun
at genudsende programmer eller lave udsendelser uden kalorier.

Jan Schouby,
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