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Ny fase på Øster Havn

21. APRIL 2017

Dyrere at stille bilen

Den grønne plade, som Anne står med i hånden er nøglen til familiens vinderhus. Foto: Svenn Hjartarson/2EBolig
Projektsalg”

21. APRIL 2017

Fint overskud i lufthavn
Parret Anne Kristine Bach og Todd Edlin fra Skalborg vandt onsdag aften tv-programmet “Nybyggerne” på TV2 – og
dermed et hus til en værdi af 2,9 millioner kroner.
21. APRIL 2017

Skolerne skal genbruge møblerne

Det var seerne, som via sms pegede på Anne og Todd som vinderne, og vindershowet blev sendt live fra Utzon

20. APRIL 2017

Center på Aalborgs havnefront.

Affaldssække skal skrottes

Seerne har de seneste uger kunnet følge i alt ﬁre par på TV2, mens de har kæmpet med at indrette hver deres
rækkehus i Universitetsparken i Aalborg. Et af de andre par, Christine Delmare og Mikkel Ibsen, var også fra Aalborg

20. APRIL 2017

men gik altså glip af drømmehuset.

Åbent hus på Teatret

Efter afstemningsresultatet var oﬀentliggjort, blev parret og datteren Lily kørt ud til det, som nu bliver deres nye
hjem, af programmets vært Peter Ingemann.

20. APRIL 2017

Kendt hånd med i skole
Og ude på på Tinbergens Allé var der selvfølgelig knald på, for her var venner og familie til vinderne, Anne Christine
Bach og Todd Edlin og datteren Lily, til parrets store overraskelse var blevet samlet.
En del af Todds familie var ligefrem ﬂøjet til helt fra hjemlandet i New Zealand, hvor Todd for ti år siden mødte Anne.

20. APRIL 2017

130 roller på 100 minutter

Og i deres spritnye og hjemmekreerede hjem var glæden og euforien overvældende og rørende.
Specielt Anne erklærede, at hun slet ikke kunne forstå, hvad der var sket og endnu ikke helt troede på det.

20. APRIL 2017

Anne og Todd snuppede huset

Hun smilede og sagde at hun frygtede at vågne op næste morgen – og det så skulle vise sig, at det hele bare var en
drøm. Begge glæder sig selvfølgelig utroligt – ovenpå den frustrerende ventetid – til nu at kunne ﬂytte permanent
tilbage ind i deres Nybyggerhus, som de fortsat kaldte deres “drømmehus”, efter de nu i nogle måneder siden
programoptagelserne til de foregående ni programmer har været ﬂyttet ud af det.
Todd var også helt klar til at ﬂytte tilbage og erklærede desuden, at han særligt glædede sig til nu endelig, når der
kom ro på, at kunne få mulighed for at udbedre en lille irriterende byggefejl: Nemlig en niveauforskel på 1
centimeter, som de to havde “sjusket” med i forhold til gulvniveauet, da de i sin tid makkede med trægulvet på
reposet oppe på husets 1. sal.
Todds professionelle baggrund som bygningskonstruktør og den professionelle fornemmelsen for detaljen
fornægtede sig ikke trods den velfortjente champagnerus.
Mens Anne, Todds og Lily hus selvfølgelig forbliver deres, sælges de tre øvrige huse nu i princippet, som de står
indrettet af Nybyggerne, oven på programmerne. 2E Bolig Projektsalg har allerede en interesseliste oven på
søndagens Åbne Hus, hvor mere end 5.000 mennesker påskedag var indenfor og se dem alle ﬁre.
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