
Filialdirektør flytter ind

Forundret over hvor stille og rolig området er

Af Niels Stoktoft Overgaard

Familien Aagaard har solgt deres hus på Knud Aggers Vej i 
Holstebro, og siden midt på sommeren har de boet i Asagården. 
Henrik Aagaard kender området fra sin tid som afdelingsleder i 
Jyske Bank på Nørreland i Holstebro. Nu er han leder af 
Andelskassen MidtVest i Holstebro, foreløbig med kontor i Linde og i 
”Andelskasse-bilen”.

Parret har to børn på 15 og 10 år, og det nye hjem er 
valgt blandt andet af hensyn til dem. Den store har gået på Sct. 
Jørgens Skole og er lige skiftet til HTX på Teknisk Skole. Hun skal 
bare lige over på den anden side af Døesvej.

- Vi er faldet godt til i lejligheden og i området. Faktisk er 
vi blevet overraskede over, hvor stille og roligt her er, siger Henrik 
Aagaard.

God økonomi
Familien vil på et senere tidspunkt se på en grund til et nyt hus. De 
har kig på et bestemt område i Holstebro, men frygter at 
grundprisen kan blive meget dyr. Så står de af og bliver i 
Asagården indtil videre.

Som bankmand kan Henrik Aagaard også regne ud, at det 
økonomisk er en god idé. Huslejen er 4.650 kr. inkl. varme og vand 
for 105 kvadratmeter. Den stiger til omkring 5.400 kr., når der 
inden længe kommer nye badeværelser, men det afskrækker ikke 
Aagaard. Han synes, det er en ”superlejlighed” til pengene. Han 
mener, at huslejen er noget lavere end udgiften ved et tilsvarende 
parcelhus.

- Desuden skal man tænke på, at stigningerne i 
huspriserne måske er ved at flade ud. Jeg kan godt forstå de folk, 
der sælger villaen, trækker friværdien ud og flytter i lejlighed. Så 
kan de udnytte gevinsten og den lavere husleje til at realisere deres 
drømme om for eksempel køb af ferielejlighed i udlandet, 
campingvogn eller båd, safari i Afrika, rejse til USA og Canada eller 
lignende.



billedtekst
Familien Aagaard boede i Esbjerg, indtil de for syv år siden kom til  
Holstebro. Nu ligger adressen i Asagården.


