AARS BOLIGFORENING
Et godt hjem er fundamentet for et godt liv

www.aarsbo.dk

BOLIGTYPER

BOLIGTYPER

55 lejligheder
79-145 m2
2-4 værelser

20 rækkehuse
110 m2
4 værelser

AARS C

HØJSKOLEBAKKEN

Bo centralt i Aars by, tæt på hovedgaden med gode
indkøbsmuligheder, skole og et bredt udvalg af idrætsfaciliteter med mere.

Midt i Aars by, tæt på hovedgaden, hvor man kan gøre
sine daglige indkøb samt de mere specialiserede og
hvor der er skole og rutebilstation med mere, kan vi
tilbyde et moderne rækkehus i to plan.

Afdelingen Aars C er opført i 2015 og består af 55
lejligheder med altan samt en stor fælles tagterrasse
med udekøkken, til gavn for alle beboere. Fra tagterrassen er der udsigt over Aars by. I stueetagen er der
erhverv, herunder kontorer og butikker.
Skal der være fest, så har afdelingen et stort festlokale
og tre gæsteværelser, så dine gæster kan overnatte.
Desuden er der en stor parkeringskælder, hvor alle
beboere trygt kan parkere bilen.

Alle husene har overdækket terrasse og altan med
udsigt. Det er muligt at parkere bilen lige uden for
døren. Husene er opført i 2017 og bygget i de bedste
materialer og er yderst energivenlige. I stueplan finder
du et soveværelse og badeværelse med to håndvaske,
samt plads til vaskemaskine og tørretumbler. Fra
køkkenalrummet fører en smuk trappe op på første sal
til den store sydvendte stue med adgang til altan. På
første sal er der desuden to værelser.

I den fælles festsal er der plads til at invitere gæster.
Her er blandt andet et stort og smukt flygel, som kan
være med til at sætte præg på jeres næste fest.

Læs
yderligere på:
www.kubenman.dk

VI RÅDGIVER PRIVATE BYGHERRER, ALMENE
BOLIGORGANISATIONER, KOMMUNER OG
REGIONER I HELE LANDET
GRATIS SALGSVURDERING

HIMMERLANDSGADE 102 · 9600 AARS
TLF. 9862 4444

•
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•
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BYGHERRERÅDGIVNING
PROJEKTUDVIKLING
ANALYSE, PLAN OG STRATEGI
GENHUSNING
ENERGIRÅDGIVNING

TRÆHUSE CENTRALT
I HORNUM

EFTERTRAGTEDE TRÆHUSE
I ÅLESTRUP

På den tidligere markedsplads i Hornum opførte vi i
2012 hele 12 energivenlige træhuse med egen carport
og have.

Bo super energivenligt i en af vores eftertragtede
træhuse i Ålestrup. På Lucernevangen finder du 23
træhuse, som er opført i perioden 2012 til 2015.
Til alle huse hører egen carport og have samt adgang
til den mest fantastiske natur med skov, å og smukke
vidder. Dertil skal siges, at udsigten over Simested
Ådal er uden sammenligning.

Træhusene ligger i et parcelhuskvarter, Valnøddeparken, tæt på gode naboer, skole, fritidstilbud og byens
dagligvareforretning, Dagli´Brugsen
Valnøddekvarteret er et rigtig spændende område,
med kunstige søer og vandløb samt gode stiforhold, så
børnene nemt kan cykle til og fra skole samt besøge
vennerne i nærheden.

Lucernevangen er et forholdsvist nyt kvarter og ligger
i den østlige del af Aalestrup by. Adgangen til centrum
er nem ad Himmerlandsstien, som fører direkte ind til
byens handelsliv. Beliggenheden betyder også, at du
har hurtig adgang til Hovedvej 13 samt landevejen til
Hobro, hvor det endvidere er nemt at komme til motorvejen via Hobro Nord.

BOLIGTYPER

BOLIGTYPER

12 træhuse
98-109 m2
4 værelser

23 træhuse
98-109 m2
4 værelser

Har du brug for en ny bank?

Krogh Madsen Arkitekter a/s

Kontakt os - vi ved, vi kan finde besparelser
på dit budget.
Vi har tid, når du har tid.
Aars Privat
Himmerlandsgade 74
9600 Aars
9657 5600
jutlander.dk

ERHVERV · TOTALRÅDGIVNING · BOLIG ·
BYGGEHERRERÅDGIVNING · ENERGIMÆRKNING · TILSTANDSRAPPORT

Oustrupvej

28,

9600

98 62 18 66

info@km-ark.dk

www.km-ark.dk

BOLIGTYPER
18 lejligheder
89-102 m2
3-4 værelser

”FALKEN” I LØGSTØR
I 2013 opførte vi 18 lejligheder fordelt på tre etager
og med elevator, så det er nemt at komme på tredje. Lejlighederne er moderne og har smuk udsigt til
Limfjorden.

Løgstørvej 20 • 9600 Aars

”Falken”, som afdelingen hedder, ligger centralt i
Løgstør by, tæt på Limfjorden og lystbådehavn, hvor
der specielt om sommeren er et hyggeligt og aktivt
havneliv. Afdelingen ligger endvidere tæt på indkøb,
rutebilstation og forholdsvis tæt på skole og idrætsfaciliteter.

Svane Køkkenet Aars • Løgstørvej 20 • Tlf. 9862 4844 • svane.com

BOLIGER FOR ALLE
Uanset alder, om du er alene eller del af en større
familie, så kan Aars Boligforening tilbyde en bolig, der
passer til dine ønsker og behov.
Foreningens primære formål er og har altid været, siden stiftelsen i 1943, at opføre, udleje og administrere
samt vedligeholde og modernisere alment boligbyggeri, så vi kan skabe gode og trygge rammer for dig og
din familie. Vi har afdelinger i hele kommunen og kan
derfor tilbyde boliger centralt placeret i byerne og lidt
længere ude, i oplandets smukke natur.
En af de mange fordele ved at bo i Aars Boligforening
er det høje serviceniveau. Vores vicevært sørger for at
holde boliger og grønne områder ved lige til gavn for
beboerne, og har du brug for vejledning eller hjælp til
udbedringer, står han altid til rådighed.

inviteret ind i et fællesskab, som er baseret på demokrati og respekt for andre, og som sikrer samklang
mellem beboerne indbyrdes samt mellem beboerne
og medarbejderne.
Aars har en flot handelsgade med funktion som
butikscenter for Aars By og opland. Udover velrenommerede folkeskoler har Aars et gymnasium
og en stor erhvervsskole samt musikhus. Der er desuden et aktivt messecenter omgivet af mange store
erhvervsvirksomheder, herunder store flotte bilhuse.
I Himmerlandsparken ved siden af Danmarks tiende
største pengeinstitut, Jutlander Bank, ligger en af
landets mest moderne Kvickly-butikker.
Hos Aars Boligforening gør vi os umage, så du kan bo
trygt og godt i din drømmebolig.

Et godt hjem er fundamentet for et godt liv, og i Aars
Boligforening giver vi dig en tryg base. Du vil blive

Meld dig ind i dag, og
kom på venteliste til
din drømmebolig
INDMELDELSE

HIMMERLANDS
FLYTTEFORRETNING

Få et gr
a
Flyttetilbtis
ud!

Vi har mere end 30 års
erfaring og tilbyder bl.a.
» Daglige afgange til/fra Jylland og
Sjælland
» Flytninger i ind- & udland
» Moderne og opvarmede
lagerfaciliteter.
» Flyttelift - op til 5. sal
» Flytning til/fra udlandet

Tlf. 98 62 47 00

www.himmerlandsflyt.dk

AARS BOLIGFORENING
Kirkegade 3
9600 Aars
T: 98 62 24 13
E: aars@aarsbo.dk

Læs mere om boligerne på www.aarsbo.dk.
På vores hjemmeside kan du også finde ledige
boliger, blive opdateret på nyheder og se, hvilke
områder vi har boliger i.

Kontor- og telefontid:
Mandag til onsdag .  .  .  09.00 - 16.00
Torsdag .  .  .  .  .  .  .  . 10.00 - 17.00
Fredag .  .  .  .  .  .  .  .  .  09.00 - 12.00

GOD FORNØJELSE.

Mange beboere fra Aars Boligforening har allerede
valgt fibernet fra Bredbånd Nord.
Med fibernet får du hastighedsgaranti og en
stabilitet, der når helt nye højder. Nu er mulighederne
ubegrænsede – det er bare at gribe dem.

Håndværkervej 27 | 9700 Brønderslev | Tlf. 98 88 99 90 | bredbaandnord.dk

Læs mere om vores
produkter på
bredbaandnord.dk
eller ring til kundeservice
på 98 88 99 90

11291 • www.jsdanmark.dk

Fibernet giver liv

