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GADBJERG
Grunde til salg
SEJERSHAVEN

De  markerede 

parcelhusgrunde er til salg.

Hvis du er interesseret i en grund 

kan du finde flere oplysninger om 

området på vores hjemmeside

www.vejle.dk/parcelhusgrunde

eller ringe til Vejle Kommune på 

tlf.  nr.  76 81 15 37
KOMMUNE
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Udstykninger på Sejershaven

Med forbehold for placering



Rækkehusprojekt 1
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Prisestimat ved køb: 
115 m2 inkl. garage:  
1,4 mio. kr. inkl. grund og 
alle tilslutningsafgifter

Prisestimat ved leje: 
115 m2 inkl. garage: 
7.200 kr. pr. måned
ekskl. forbrug
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Facade mod syd



1PLAN 1:100

Grundplan rækkehusprojekt 1 
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Vi er lige flyttet til Gadbjerg i nyt hus

Kristina, Peder og 
deres 3 børn, Trine, 
Tobias og Ida.
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Rækkehusprojekt 2

Prisestimat ved køb: 
129 m2 i 1 1/2 plan: 
1,8 mio. kr. inkl. grund og 
alle tilslutningsafgifter



2PLAN 1:100 - 1,5 plans bolig

1. sal 60 m2
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Ungdoms,- familie- og seniorbolig på 129 m2



1PLAN 1:100  - 1 plans bolig

Ungdoms,- familie- og seniorbolig på 129 m2

Stueplan 69 m2



2PLAN 1:100 - 1,5 plans bolig

 BYG og BO i
GADBJERG

 i hjertet af Vejle Kommune

Ungdoms,- familie- og seniorbolig på 129 m2

Delprojekt 1
Vi leverer råhuset på grunden – klar 
til at gå i gang med den videre proces 

Du får huset med faste vægge, 
døre og vinduer monteret, isole-
ret og med loftadskillelse i form 
af gulve og skillevægge. Resten 
er helt op til dig mht indretning 
m.m.

Delprojekt 2
Vi leverer huset med færdig stue-
plan – klar til indflytning 

Hvis du vælger denne løsning, 
har du selv indflydelse på  
materialevalg og indretning.
Og så kan du senere selv  
færdiggøre øverste etage efter 
dine behov og ønsker.

Delprojekt 3
Vi leverer færdig indflytningsklar 
rækkehus i 1 1/2 plan på 129 m2 

Her samarbejder vi i første 
omgang om projektet, så 
læner du dig tilbage, mens 
vi opfører. Når huset er klar 
får du nøglen til aftalt tid og 
pris. 

Her får du en unik mulighed for at opføre et rækkehus med individuelle 
muligheder, der er skræddersyet til dine ønsker og behov. Lige fra den 
unge førstegangs-ejer til seniorparret, der ønsker noget specielt. 
Vi bygger råhuset – så vælger du selv om du vil være “nybygger” eller 
købe hele pakken klar til indflytning.

Her er det dig der bestemmer!
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Ungdoms,- familie- og seniorbolig på 129 m2
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Kontaktpersoner:
Steffen Fjord
nadiasteffen1@gmail.com, tel. 2264 8287

Aage Bonde 
fam_bonde@youmail.dk, tel. 2070 4502

Jens Peter Jørgensen 
gadbjerg@youmail.dk, tel. 2999 4500

Thorkil Hansen 
thorkil@lh-grafisk.dk, tel. 4033 6302

Jørgen Nielsen
sejersmosevej@gmail.com, tel. 4073 9586

Jytte Rosenmaj
jro@tofthoj.dk, tel. 2673 4699

Torben Pedersen
tp@wils.as, tel. 3050 7045

Har du spørgsmål eller kommentarer, 
hører vi gerne fra dig.
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