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- Skønne solfyldte balkoner
- Fælles grønne arealer
- Tæt på skov og eng
- Udsigt til Engsø

Skejbytoften
ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE





I Skejbytoften finder du 6 arkitekttegnede 
ejendomme i høj kvalitet. 

Ejendommene er i 4 etager og ligger på en 
højderyg med en fantastisk udsigt over det 
åbne landskab og Engsø.

Fra alle lejlighederne er der udgang til dejlige, 
solfyldte terrasser eller altaner.

Der er indrettet pulterrum til hver lejlighed samt 
miljøstation.

Boliger udlejes



Afstand ca. 5 km
- ca. 5 min. i bil

Afstand ca. 500 m
- ca. 5 min. til fods

Afstand ca. 3 km
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Karakteristisk for området er de mange uddan-
nelsesinstitutioner, samt nærheden til skov og eng. 

Kun 500 meter fra ejendommene finder du Skejby 
butikscenter, som rummer et stort udvalg af dagligva-
rebutikker, specialbutikker, posthus, banker, mm.

Med bl.a. bus 3, 11, 115, 117 og 118, forbindes du 
direkte med midtbyen. På under 10 min. i bil kan du 
være midt i Århus city.

På under 5 min. i bil kan du nå Djurslandmotorvejen, 
som forbindes med motorvejen E45.

Beliggenhed

Skejbytoften
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Bebyggelsesplan

Bygningerne fremtræder som punkthuse i 4 etager 
med murede facader, vinduespartier i træ/alu, tag 
i røde tagsten samt frithængende altaner i galva-
niseret stål. 

Adgang til lejlighederne er enten via hovedtrap-
pen, som er udført i terrazzo, eller via elevator. 

Der er porttelefon til alle boliger.

Ejendommene er bundet sammen af et fælles 
parkeringsareal og ved hver ejendom findes et 
overdækket areal til cykelparkering. 





Alle boliger er meget veldisponerede med store 
glaspartier, som giver flot udsigt og stort lysind-
fald - hvilket understreger det venlige miljø og 
det gode materialevalg. 

Lejlighederne i stueplan har adgang fra stue til 
anlagt terrasse og lille have, som er omkranset 
af hæk. 

De øvrige lejligheder har adgang til altan fra 
stuen. 

Lys og luft





Vi tilbyder lækre 1 og 2 værelses lejligheder 
med store terrasser eller altaner.

I Skejbytoften findes to bolig typer: 

Type A
2 værelses lejlighed
Oplagt til et par eller en single
Stort soveværelse, åben stue 
og et stort køkken/alrum.

Type B
1 værelses lejlighed
Oplagt til en single
Et værelse med stue og køkken/alrum.

Boligen



ÉNTRE

BAD

KØKKEN/ALRUM

VÆRELSE

TV

BRUS

SKAB



Plan type A er særlig velegnet til en lille familie 
eller en single.

Lejligheden rummer en stue i åben forbindelse 
med køkken alrum, samt et stort soveværelse 
med indbyggede skabe.

Fra stuen er der udgang til en solfyldt altan med 
fantastisk udsigt til det åbne landskab.

Boligens areal er på 58 - 60 m² + altan/terrasse

Til hver bolig hører desuden eget depotrum, par-
keringsplads og overdækket cykelparkering.

plantegning - type A
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ÉNTRE
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Plan type B er særlig oplagt til en single. 
Boligen er karakteriseret af ét gennemgå-
ende rum med stue og køkken/alrum. 
Der er udgang til terrasse eller balkon.

Boligens areal er på 43 m² + terrasse

Til hver bolig hører desuden eget depotrum, 
parkeringsplads og overdækket cykelparke-
ring.

Plantegning - Type B





I lejlighederne er der HTH-køkken, greb i stål, 
alu-sokkel og bordplade med underlimet vask. 

Til alle lejligheder er monteret køl/frys, komfur 
med keramiske kogeplader og emhætte. 

Der er forberedt installation til opvaskemaskine, 
som lejer selv sørger for, hvis dette ønskes.

Køkken/ Alrum





Bad er udført med granitgulv med gulvvarme.

Der er fliser i bruseniche, underskab i HTH med 
stålgreb og bordplade med formstøbt vask. 

Loftet er hvidt og med spots som halogen-
belysning.

Der er forberedt installation til kombineret 
vaskemaskine/tumbler, som lejer selv sørger 
for, hvis dette ønskes.

Badeværelse





Lejlighederne har lyse trægulve og malede døre 
med stålgreb.

I soveværelset er der garderobeskab.

Alle lejligheder er forsynet med individuel tele-
fon- og TV-stik. Kabel-TV og internet er frem-
ført.

Optimal indretning





Lejlighederne i stueplan har adgang fra stue til 
anlagt terrasse og lille have, som er omkranset 
af hæk. 

Omkring ejendommene er der store grønne 
fællesarealer, som indbyder til solbadning og 
grill hygge.

Terrassen



For fremvisning eller leje

mobil: 30 20 80 80 eller       
     30 42 90 70

www.Skejbytoften.com


