
37 spændende boliger i  Bindesbøll  Byen i  hjertet af Risskov

ANDREA HUS



Midt i det nordlige Aarhus, i hjertet af Risskov, finder du 
Bindesbøll Byen beliggende midt i det grønne. Her kan du 
opleve Andrea Hus’ 37 boliger tæt på byen, naturen og vandet.
De attraktive lejeboliger fordeler sig på 2 eller 3 værelser, og 
spænder mellem 66 og 93 kvadratmeter.

Gå en tur langs de hyggelige stræder og nyd de smukke 
gavlmotiver. Du kan også nyde fællesskabet i de smukke torve- 
og gårdrum, der danner de perfekte rammer for et hyggeligt og 
aktivt nærmiljø.

MANGFOLDIGT NABOSKAB
I Bindesbøll Byen bor der både unge, familie og seniorer, og det 
skaber et mangfoldigt naboskab. Dertil hører der også mange 
spændende og forskellige aktiviteter, kulturtilbud og indkøbs 
muligheder. Lige om hjørnet finder du vuggestuer, børnehaver 
og skoler, og med blot 5 minutters gang når du til Veri Centret, 
hvor der er dagligvareindkøb og shoppingmuligheder.

ALT DU HAR BRUG FOR I EN RADIUS AF 15 MINUTTER
Hvis du gerne vil opleve mere af Aarhus’ pulserende byliv, 
tager det kun 15 minutter på cykel at nå midtbyens mange 
muligheder. Motorvejsnettet nås på 7 minutter, og der går 
busser tæt på Andrea Hus. Busserne kører flere gange i timen 
mod centrum, og herudover har letbanen planlagt et stop i 
Risskov.

MIDT I DET REKREATIVT C
37 EKSKLUSIVE BOLIGER - MIDT I BYEN
De lyse og moderne boliger i Andrea hus er opført i nordisk stil 
med funktionelle køkkenalrum i hyggelige rammer. 
Hver bolig er indrettet med store og rummelige altaner eller 
terrasser, der invitere naturen og udelivet ind i boligen. 

Uanset hvilken af boligerne du ønsker, vil du få et sublimt 
hjem med gennemtænkte detaljer midt i Bindesbøll Byens 
fantastiske grønne omgivelser.
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