
Husk at spørg din lokale 
Nybolig mægler for en 
gratis salgsvurdering!

Nybolig Aarhus Vest og Nybolig Tilst - Sabro 
er de mæglerforretninger, der sælger flest 
ejendomme her i området*

- Skal vi også sælge for dig?

* Samlet salg for mæglere med forretninger i Åbyhøj, Brabrand, Tilst & Aarhus Vest 
de sidste 12 mdr. fra udgivelsesdatoen af denne avis ifølge boligsiden.dk/maegler. 
For mæglere med to eller flere forretninger, er det det samlede salg for alle 
forretningerne der taget udgangspunkt i.

Peter Dybvad og Søren Jensen
Indehavere

Nybolig
Aarhus Vest & Tilst - Sabro
Silkeborgvej 244   .    Tlf. 8943 4444    .    8230@nybolig.dk
Tilst Skolevej 38     .    Tlf. 8943 4545    .    8381@nybolig.dk

ÅBYHØJ / ÅRHUS V
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Silkeborgvej 253, 8230  Åbyhøj
aabyhoej@home.dk
facebook.com/homeaabyhoej
Tlf. 86 15 27 00
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Hos home Åbyhøj/Århus V sælger vi 64 % af alle 
rækkehuse i postnr. 8230 - og vi sælger natur-
ligvis 100% af alle de rækkehuse, vi får til salg.

Vil du også have solgt?
Ring til os på tlf. 8615 2700 - og kom videre.

* boligsiden.dk, d. 08.02.2017, markedsandel +solgte i %, rækkehuse, postnr. 8230

64%*
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■ Hasle ■ Åbyhøj
■ Brabrand ■ Tilst

■ Sabro ■ Harlev

Tirsdag den 21. februar 2017 ■ Uge 08, 15. årgang ■ Til alle husstande

- tæt på dig

Leg leveret til døren 
af ungt firma
16

Ung talent skriver 
kontrakt med 
Århus Håndbold

17

Konkurrence:
Mød journalist 
Steffen Jensen 

14

Tilst-iværksætter trodser lægens dom
SIDE 10

Det kan 
godt være, 
at der er 18 

svømmehaller 
i Aarhus, men 
faciliteterne er 

ringe....

Kim Thorsell

Formand for Skovbak-
ken Svømning om de 

dårlige idrætsfaciliteter 
i byen.

SIDE  4

Aarhus 
vokser 
mere end 
forventet
Af Kim Skovrup Andersen

BefolkningSTAl 335.684. Så 
mange aarhusianere er vi i dag 
ifølge helt friske tal fra Aarhus 
Kommune.

 Indbyggertallet er baseret på  
oplysninger fra CPR-registret og 
efterfølgende korrigeret i forhold 
til Danmarks Statistik.

Befolkningen i kommunen er 
dermed steget med 5.045 perso-
ner siden 2016, og det er en høje-
re vækst, end tidligere fremskriv-
ninger har forudsagt.

“Der har været en stigning på 
5.000 og ikke 4.000 personer, 
som vi havde regnet med, og dét 
er overraskende,” siger Peter Mar-
strand Jørgensen, som er konsu-
lent i Budget og Planlægning i 
Borgmesterens Afdeling i Aarhus 
Kommune.

 Læs mere side 4 og 6

Kommunens befolkning vokser fortsat.
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Nyhed fra Aarhus Lufthavn

ITHACA
- et græsk eventyr

� NYHED Aarhus Lufthavn

Rejs i  Odysseus’ 
historiske  fodspor til det 
autentiske Grækenland.

Rejs fra d. 20 maj 2017

NYHEDSRABAT

kr. 500,-
 i begrænset periode 

Drøm videre og bestil din ferie på � aarhuscharter.dk

 i begrænset periode 

ÅRETS FORRETNING 
2016

AARHUS MIDT

K
året af                    s læ

sere

Stemningsfyldte omgivelser Smuk natur og krystalklart hav
Lokalt og autentisk byliv Ægte græsk charme

� 86 20 29 00
� aarhuscharter.dk
Marselisborg Havnevej 36

8000  Aarhus C

ÅBNINGSTIDER
Man - Tors 09.30 - 20.00

Fre 10.00 - 17.30

Lør og Søn 10.00 - 14.00

� Kreta � Side � Rhodos � Zakynthos � Mallorca � Ithaca � Cypern � Maldiverne � Tenerife � Madeira

Lør og Søn 10.00 - 14.00

Mallorca � Ithaca

NYHED

Kun med 

Århus Charter

P
Gratis parkering i 

Aarhus Lufthavn

21. februar 2017 Nyheder

Tekst og foto af Jeppe kristensen

iværksætter Et hændeligt 
uheld var tæt på at kortslutte 
Ask Arensbachs karriere som 
tømrer, inden den overhovedet 
for alvor var kommet i gang. 
For blot få måneder efter, han 
var færdigudlært, skete der det, 
som ikke måtte ske. 

Ask fik revet sit håndled itu, 
og lægens dom var, at han var 
færdig som håndværker.

“Det var hårdt, og jeg var 
helt nede og vende. Lægen 
havde fortalt mig, at jeg skulle 
se mig om efter et nyt erhverv, 
så det var en bitter pille at slu-
ge, for det eneste jeg nogensin-
de har drømt om, det er at bli-
ve tømrer og sidenhen tømrer-
mester,” fortæller Ask Arens-
bach, der brugte knap et år i 
sygesengen, inden han trod-
sede lægens dom og steg ud af 
sengen igen.

“Jeg rejste mig op og tænk-
te, at nu skal jeg fandeme vise 
lægen og omverdenen, at jeg 
stadigvæk kan komme i mål 
med mine drømme. Så jeg 
begyndte først at læse til byg-
ningskonstruktør, og inde i 
uddannelsen oprettede jeg 

Arensbach Aps,” siger iværk-
sætteren fra Tilst, der har dre-
vet tømrervirksomheden i 
snart et år nu. 

Og det går allerede så godt, 
at tømrermesteren på et år er 
gået fra den ene succeshistorie 
til den næste.

“For et år siden var der bare 
mig i virksomheden. Nu har 
jeg otte dygtige håndværke-
re ansat på fuldtid og to på 
deltid. Det betyder, at jeg kan 
koncentrere mig om de admi-
nistrative opgaver i stedet for 
de fysiske tømreropgaver, som 
belaster mit håndled,” fortæl-
ler den 25-årige iværksætter. 

Årets håndværker
Siden opstarten har iværksæt-
teren haft fokus på, at virksom-
heden skal have danske hånd-
værkere og levere god service.

“Det vigtigste for mig er, at 
jeg og mine ansatte giver den 
bedste service. Og så betyder 
det rigtig meget for hr. og fru 
Jensen, at mine håndværke-
re kan tale dansk,” siger Ask 
Arensbach, der allerede i virk-
somhedens første leveår har 
opnået at blive nomineret til 
’Årets Håndværker 2016’.

“Det betyder enormt meget 
for en nystartet virksomhed 
at blive nomineret. For det er 
nemlig kunderne, der afgiver 
stemmerne via ’Anmeld Hånd-

værker’,” siger tømrermeste-
ren, der i år sigter efter at tage 
titlen som ’Årets Håndværker 
2017’.

“Det er alfa og omega for 

os, at vi, udover at lave et godt 
stykke håndværk, også kan 
give vores kunder en god pris 
og en høj service. Så i år vil vi 
gerne vinde,” siger en optimi-

stisk Ask Arensbach, der ind-
til videre kun har høstet fem-
stjernede anmeldelser fra kun-
derne på siden anmeld-haand-
vaerker.dk. 

Succesfuldt: Ask trodser lægens dom 
Kort tid efter Ask Arensbach var færdigud-
lært tømrer, skete der det, som ikke måt-
tet ske. En fatal skade sendte Asks drøm i 
graven

Tilst-iværksætteren Ask Arensbach håber på, at hans virksomhed Arensbach Aps løber med titlen som Årets Håndværker i 2017.


