AARS

BOLIGFORENING
KLOKKELYNGEN

Klokkelyngen
Aars Boligforening opfører i alt 54 nye
moderne boliger på Klokkelyngen i Aars
I første etape opfører vi 34 boliger og i anden etape 20 boliger.
Første etape er indflytningsklar medio 2022 og anden etape ved
udgangen af 2022.
For at imødekomme flest mulige målgruppers behov, bliver der et varieret
boligudbud. Der opføres både rækkehuse i forskellige størrelser, samt 2
etagers huse.
Boligerne vi opfører er fra 67-110 kvm. og vil blive opført i flere forskellige
boligtyper samt 2, 3 og 4 vær. lejemål.
Klokkelyngen opføres i det natur skønne område ved indfaldsvejen til
Aars på Gislumvej i udkanten af Aars by. Herfra er der gode stiforbindelser til
byens indkøbsmuligheder, institutioner og mange andre faciliteter som byen
byder på. Derudover er der nem adgang til den nyetablerede omfartsvej.

FORDELE VED AT BO I AARS BOLIGFORENING:
• Du betaler kun for det, du får. Ingen tjener på det.
• Huslejen dækker hele din boligudgift, bortset fra forbrug.
• Du får ingen ekstra udgifter, hvis toilettet går i stykker eller taget bliver utæt.
• Du kan - hvis du har, eller får brug for det - søge om boligstøtte og indskudslån hos kommunen.
• Du skal ikke tegne en bygningsforsikring - HUSK dog en indboforsikring!
• Du skal ikke vedligeholde fælles grønne områder, bygninger, vandhaner, døre
eller lignende.
• Du kan skrives op på en intern venteliste, hvis du ønsker en anden bolig hos
os. Således kommer du i betragtning til en anden bolig før dem, der står på
den eksterne venteliste.
• Du kan få indflydelse på livet i boligforeningen, hvis du vælger at deltage i
beboerdemokratiet.
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KLOKKELYNGEN

• Klokkelyngen bliver opført i flotte, lyse og moderne
materialer.
• Boligerne indeholder høj isolering og ventilationsanlæg, hvilket skaber det gode indeklima.
• I alle køkkener og badeværelser er der HTH elementer
og gulvet består af klinker med gulvarme.
• Gulvet i stuer og værelser består af lamelparket, eg.
• Klokkelyngen er beliggende i et skønt område med
store fælles grønne arealer. Disse vedligeholdes både
sommer og vinter af vores ejendomsfunktionærer.

TYPE

A

6 boliger fordelt på 3 dobbelthuse
95 m2
Tilhørende carport, skur og have.

TYPE

B

• 12 boliger fordelt på 6 dobbelthuse
• 78 m2
• Tilhørende carport, skur og have

TYPE

C

• 16 lejligheder
• 4 værelses lejligheder
i to plan
• 110 m2
• P-plads og skur,
terrasse og altan

TYPE

D

• 8 lejligheder
• Fire 2 værelses lejligheder i stueplan
samt fire på 1. sal
• 67 m2
• P-plads, terrasse eller altan

TYPE

E

• 12 lejligheder
• 73 m2
• P-plads og terrasse

KLOKKELYNGEN
Få flere informationer om Klokkelyngen eller andre af
vores boliger på www.aarsbo.dk eller tlf.: 98 62 24 13.
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