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Nyt boligprojekt på Stenbjergvej, Aalborg - bestående af 17 ejerboliger. 

SennenBolig A/S fortsætter successen i Aalborg og igangsætter nu salget af endnu et boligprojekt 
med 17 nye fritliggende villaer. 

Bebyggelsen er beliggende i et udbygget boligområde på Stenbjergvej, Aalborg. Der planlægges i 
alt 17 boliger på 113 og 130 m2.  

Til hver bolig er der egen grund samt stor carport. Boligen er veludstyret. Prisen er inkl. træ/alu 
energivinduer, trægulve og gulvvarme m.m. Boligen er klar til indflytning! 

Boligen på 130 m2 har 4 værelser og 2 badeværelser, og er således særdeles velegnet som fami-
liebolig. Kontantprisen er kun kr. 1.999.000,00. 

Kontantprisen incl. carport og egen grund er kr. 1.849.000,00 for 113 m2. 

I løbet af de sidste 2 år har vi gennemført 3 projekter med salg af nye boliger på henholdsvis Ind-
kilde Allé og Sandtuevej – sidstnævnte i 2 etaper, hvor der kun er 2 boliger tilbage ud af i alt 25. 
Derudover har vi solgt 8 ud af 10 boliger i et projekt på Sneumvej i Vadum.  

Det indikerer, at der – trods boligkrisen – stadigvæk kan sælges nye boliger i Aalborg til en fornuf-
tig pris, udtaler salgschef Kurt Redecker Pedersen, SennenBolig A/S. 

SennenBoligs intentioner med projektet er at skabe en attraktiv bebyggelse med en kombination 
af god arkitektur og kendte byggematerialer. Der er lagt vægt på materialer med en lav grad af 
vedligeholdelse. Som eksempel herpå kan nævnes: vinduer af træ/alu materialer med en udvendig 
mørk pulverlakeret aluminiumsramme. Indvendig bibeholdes trævinduet, der bidrager til et godt 
miljø. 

Boligerne sælges af SennenBolig A/S i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet EDC Anker Nør-
gaard i Aalborg. 

Projektet kan ses på www.sennen.dk, ligesom SennenBolig A/S gerne står til rådighed med yderli-
gere oplysninger på tlf.: 79 38 13 10. 
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