Thyrasgade 38 – sælges evt. som 2 grunde, med 120 kvm. Fællesvej.
h.h.v. 959,7 kvm. + 786,3 kvm I alt grundareal 1866 kvm.
Hele grunden kan købes samlet uden opdeling Kr. 825.000,- = kr. 442 pr. kvm.

Tommy Boisen Tlf. 4030 0756 e.mail: tommy@tommytot.dk

Fællesvej
Grund 2
28,4+41,96/2=35,18m.

4 x30,0m= 120 kvm.
kvm

31,76 x30,21
= 959,70 kvm
Pris 496.000,(517,- pr. kvm.)

Grund 1
26,21x30,0m= 786,3 kvm
Pris 435.000,- (553,- pr. kvm.)

T.Mac. update 11/8-2021

TIL SALG - Thyrasgade 38. – ”Byggegrund fra 435.000,-”
MERE på hjemmeside - http://www.tommytot.dk/thyrasgade

Sælges som 2 grunde, med 120 kvm. fællesvej.
Parcel 1: 786 kvm. Kr. 435.000,- / Parcel 2: 959 kvm. Kr. 496.000,Hele grundarealet 1.866 kvm. kan købes for 825.000,Tommy Boisen Tlf. 40 30 07 56 - e.mail: tommy@tommytot.dk
Dette er et tænkt eksempel, med forbehold for mål og priser, da opdeling af grunden endnu ikke er foretaget.
Grunden er Byzone, og der er ikke byggepligt.
Der foreligger Boreprøver på grunden GRUND 1, og umiddelbart ser alle boringer rimelig ens ud.
Boring 27.10.2015 – B2A 25. Meter / B4 17. Meter - GeoSyd Haderslev.
Boring 23.9.2015 – B1 6-8. Meter / B2 6 Meter - GeoSyd - Haderslev.
Boring 21.1.2005 – B21 8-9 meter - Carl Bro Kokbjerg 5 Kolding
Anslåede priser på tilslutninger:
Vejle spildevand

36.324,00 incl. Pumpestation på grund.

Regnvandshåndtering (anslået)

30.000,00 Egen afledning – evt. faskine.

TreFor EL tilslutning 13750 + m.

17.187,50

Fjernvarme incl. 45 m. I jord.

15.000,00

I alt

98.511,50

Profiber - Gratis tilslutning

Pilotering bør forventes - Aarsleff Århus. via Tilbudssøgning. Meget afhængig af hustype.

Vand tilslutning ?

Denne unikke grund udbydes nu til salg, som to grunde.
Thyrasgade 38, lige ned til kolonihaverne, for enden af lukket vænge.
Til dig som vil bo tæt på byen, og samtidig have et NYT hus med have.
Solrig plads i meget rolig og støjfrit kvarter, hvor fuglene fløjter, og vid udsigt op til trædballe skoven m.m.
Fin beliggenhed i Vejles vestlige bydel, med alle bekvemmeligheder inden for rækkevidde, og naturen lige uden for døren.
Gå og cykel afstand til byen, og masser af muligheder for indkøb, og der er ikke langt til gågaden i Centrum af byen.
Idrættens hus, og det nye Spectrum 5 min. til fods der fra.
Direkte ved ruten til den unikke bindeballesti ud igennem dalen.
Grunden er Byzone, og der er ikke byggepligt.
Muligheder:
At bygge et hus og have 1866 kvm. grund, eller bygge to
parcelhuse på hhv. 959 og 786 kvm. grund., eller bygge tre
rækkehuse på hele grunden.
Åbent for alle hustyper i træ eller sten.
Ethvert projekt skal naturligvis godkendes af Vejle
Kommune Byggesagsafdelingen.
Ib Hansen – Lifa Landinspektør, har set på sagen, og det er
en form sag, at få grunden delt op.
Tommy Boisen Tlf. 40 30 07 56
e.mail: tommy@tommytot.dk

MERE: http://www.tommytot.dk/thyrasgade

FORSLAG til evt. bebyggelser. - Alle hustyper kan naturligvis bygges med behørlig sokkel og fundering.
Alternativer kan være f.eks disse interessante muligheder: - https://www.marinavilla.dk/
Eller præfabrikeret hus fra Polen:
https://www.idealista.com/da/news/ejendomme-til-salg-i-spanien/2018/12/12/6357-hvor-meget-koster-et-praefabrikeret-hus-priser-og
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https://containerliving.dk/
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