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Ærenprisbakken 3, 8930 Randers NØ

Indbydende forskudt vinkelhus
på 184 m2
Huset ligger på Ærenprisbakken 3 – umiddelbart nord for landsbyen Tjærby
i det østlige Dronningborg og ca. fem kilometer fra Randers centrum.
Huset er en del af en udstykning, hvor husene ligger på en sydvestvendt skråning med udsigt til områdets grønne arealer og Randers
Fjord. Det attraktive boligkvarter rummer desuden alt det, en
børnefamilie har brug for i hverdagen – med kort afstand til både
daginstitutioner, skole, idrætsfritidsordning, indkøb og et aktivt
foreningsliv.
Fra Ærenprisbakken kan I cykle ad gode stisystemer til Randers
midtby – eller benytte områdets by- og regionalbusser. Randers er
en hyggelig handels- og kulturby, som I får nem adgang til, når I får
lyst til shopping og kulturelle oplevelser.
Selve huset byder på en gennemtænkt planløsning og masser
skønne detaljer. I kommer ind i huset via den dobbelte carport,
der leder ind til husets store, lyse entré, hvor der er højt til loftet
og direkte adgang til bryggerset.

Det store køkken/alrum er indrettet med en stor køkkenø med
plads til to barstole. To ovenlysvinduer og et ekstra stort gulv-til-loft
vindue sikrer et dejligt lysindfald, og det dobbeltsidede skråloft med
akustikfelter sørger for den gode rumfornemmelse.
Fra køkkenet har I udsyn både til haven, alkoven og arbejdsstationen i
gangen, der fører til husets børneafdeling, som har eget badeværelse.
Fra stuen, der ligger i forskudt forbindelse med alrummet, kommer
I til husets forældreafdeling med soveværelse, eget badeværelse og
skønne walk-in med New Yorker-døre.
Hele huset er med gulvvarme med Danfoss-link systemet, som kan
styres trådløst fra mobil og tablet.
Kontakt os i dag og hør mere om huset. Vi glæder os til at give jer
en fremvisning.

Hybel har budt mere end 1.000 familier ”Velkommen hjem”, siden vi startede i 2016.
Det gør os til Danmarks hurtigst voksende husbygger. Fordi vi tegner, udregner og
bygger danskernes nye hjem fra bunden - hver gang - har vi aldrig bygget to huse,
der er ens. Med erfarne medarbejdere, et solidt økonomisk fundament og uden
urealistiske fra-priser, er vi det sikre valg, når jeres boligdrøm skal gøres til virkelighed.
Bliv inspireret til at bygge nyt på hybelhuse.dk eller kontakt os på 7560 1070

Hjem
til mere!

Ærenprisbakken 3, 8930 Randers NØ

Afstand til skole
3.100 m

Antal værelser
4

Energimærke
A2015

Varmekilde
Fjernvarme

Tag
Sorte IBF betontagsten,
dobbelt S, glans 5

Vinduer
Rationel AURAPLUS PREMIUM,
hvid indv. og sort udv.

Mursten
B547 Libra

Tagkonstruktion
Saddeltag uden udhæng

Overdækket terrasse
26 m2

Carport
51 m2

Areal bolig/grund
184 m2 / 854 m2

Hustype
Forskudt vinkelhus

Fakta

