Valdemars Have støtter Voel Multihus
og donerer 95.000 kr.
Grangaarden ApS, som står bag den nye udstykning Valdemars Have, donerer
5.000 kr.
til Voel Multihus for hver solgt byggegrund.
Der er 19 attraktive grunde til drømmeboligen i Valdemars Have.
Rigtig mange ved, at Voel er en driftig by, som
forstår at sætte pris på det gode idræts- og kulturliv.
Foreningen Voel Multihus er fyldt med ildsjæle,
som på flere kreative måder samler penge ind,
så drømmen om opførelse af Multihuset kan
gennemføres.

Der er derfor mange gode grunde til at bosætte
sig og bygge drømmeboligen i Valdemars Have.
Med en beslutning om at bo her, støtter familien
gennem et køb automatisk projekt Voel Multihus
med 5.000 kr.
Midler, som kan være en hjælp til, at idræts- og
kulturlivet i Voel fortsat kan have grobund for
mange, spændende aktiviteter til glæde for både
børn og voksne.

Grangaarden ApS, som står bag udstykningen
Valdemars Have, vil gerne støtte op om dette
fantastiske projekt. Det er derfor besluttet, at for Valdemars Have - vejen til det gode liv.
hver solgt byggegrund donerer Grangaarden ApS Det ideelle sted for mennesker at leve og bo.
ubeskåret 5.000 kr. til Voel Multihus.
Valdemars Have, beliggende på grænsen mellem
land og by, er en ny udstykning med 19 skønt
beliggende parcelhusgrunde. Alle omgivet af
natur og grønne arealer med flot udsigt over
landskabet. Beliggenheden i den grønne korridor
ved stien til Voel Skole, børnehaven, foreningslivet og det kommende Voel Multihus gør byen
større og Valdemars Have til noget særligt.
Midt i naturen med højt til himlen fremkalder
denne beliggenhed en uvurderlig
naturoplevelse. Tæt på alt, men i pæn afstand fra
forstyrrende og trafikerede veje.
Valdemars Have har en kongeplacering, som er
skabt til livskvalitet.
Hvor visionen er, at et moderne boligområde
med fællesskab for ung som ældre, singler og
familier med årene vil spire frem. Hvor man kan
føle, man hører til.
Med plads til hver enkelt og fællesskabet i
nærhed, trivsel og tryghed.

- 100 m til skole, børnehave og Multihus
- 3,5 km til motorvejstilkørsel
- 10 minutter til Silkeborg
- 20 minutter til Aarhus
- 100 m til bus
- 300 m til indkøb
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