
Almene boliger

Billeder af:  Byggeselskabet PAULSEN A/S

Areal: 

Energiklasse:

Beliggenhed:

Bygherre:

Kontaktperson:

Type:

Kontraktsum:

Byggeperiode:

Bygherrerådgiver:

Arkitekt:

Ingeniør:

Opførelsen til det nye område Vedbæk Park omfatter 51 almene familieboliger, 
fordelt på 5 fritliggende enheder, og er opført på vegne af Sollerød almene 
Boligselskab. Udover boligerne er der ligeledes udført fælles udearealer, 
parkeringspladser, skure, depoter m.m.

Hver enhed er udført i tre etager uden kælder og har facader med gul-grå 
mursten. Enhederne har alle udvendige trapper og altaner udført i galvaniseret 
stål, og har træbeklædte elevatoradgange for alle over stueplan. For Sollerød 
almene Boligselskab har der været fokus på, at alle boligerne kendetegnes ved 
god og funktionel boligkomfort, dagsoplyste rum, høj kvalitet af materialevalg, 
minimalt vedligehold, fællesskabsskabende områder og en miljørigtig profil 
ved begrænset energiforbrug.

Boligerne, der er egnet til par og børnefamilier i alle aldre, har varierende 
størrelser på hhv. 2, 3 eller 4 værelser, udover køkken og badeværelse, på 
mellem 80 - 94 m². Alle boliger har desuden adgang til enten altan eller, for 
boligerne på stueplan, en terrasse / have. Der er lagt vægt på muligheden for 
fleksibel / kreativ indretning pga. åbne planløsninger og optimal udnyttelse 
af enhver kvadratmeter til rådighed for brugeren. Yderligere har alle boliger 
et godt indeklima og benytter grøn energi - hvilket er blevet afviklet med 
ventilationssystemer og vandbåret varmepumper.

Hele området omkring Vedbæk Park er et kuperet og naturskønt område med 
boligerne placeret hensigtsmæssigt i forhold til sø, skov og andre grønne 
områder, som derved skaber naturlige opholdsrum samt rolige og trygge 
omgivelser, hvor alle beboere kan boltre sig med fællesskab, leg og fritid.

Vedbæk Park, Vedbæk Fakta om byggeriet:

4.658 m²

2015

Haraldsvænge 1-43,
2950 Vedbæk

Søllerød almene 
Boligselskab v/ 
Boligkontoret DK

Lisbeth W. Steffensen
51 14 04 15
list@bdk.dk

Totalentreprise

63 mio. kr. 
(ekskl. moms)

Oktober 2017 –
April 2019

Skala Arkitekter A/S

Kullegaard A/S

Nørbag Rådgivende 
Ingeniører A/S
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