Almene boliger, rækkehuse

Frederiksbro, Hillerød

Billeder af: M. Goldschmidt Ejendomme A/S

Fakta om byggeriet:

Opførelse af 89 almene boliger fordelt over seks rækkehusstænger varierende
fra én til tre etager, samt med fem forskellige boligstørrelser. Boligstørrelserne
er heraf på mellem 84 m² og 144 m² med henholdsvis 3, 4 eller 5 værelser.
Alle rækkehusene har egen carport og skur, samt enten en terrasse, altan eller
tagterrasse. Enkelte har egen have. Rækkehusene er navngivet Blåbærhusene.

Areal:

9.800 m²

Energiklasse:

iht. BR18

Beliggenhed:

Trollesmindealle,
3400 Hillerød

Blåbærhusene har lyse, moderne boliger med gulvvarme og et køkken fra HTH
med hårde hvidevarer fra Siemens med energiklasse A+. Boligerne har et stort,
åbent og indbydende køkken-alrum, et rummeligt badeværelse med egen
vaskesøjle og 3 − 5 værelser. Alle tagflader er beklædt med sedumbeplantning,
der giver dets farverige udtryk til hver rækkehusstang. Bebyggelsen har tre
boligveje for Blåbærhusene: Blåbærhaven, Blåbærvænget og Blåbærstrædet.

Bygherre:

MGE
Frederiksbro ApS

Kontaktperson:

Caspar Christensen
23 22 11 29
cac@mgh.dk

Type:

Totalentreprise

Kontraktsum:

200 mio. kr.
(ekskl. moms)

Byggeperiode:

November 2018 –
Juni 2021

Arkitekt:

Mangor & Nagel A/S

Ingeniør:

Dines Jørgensen
& Co. A/S

Rækkehusene er placeret i den nye, spændende bydel Frederiksbro i Hillerød,
der er tæt på både naturen og bymidten. Bydelen har sin egen grønne park,
Frederiksbro Parken, der strækker sig gennem bydelen, således alle beboerne
finder naturlige opholdssteder bl.a. til fysisk udfoldelse, leg og fordybelse.
Desuden anlægges en sø og en badepavillon med indendørs badebassin, som
også er tilgængelig for alle Frederikbros beboere.
Frederiksbro er konceptmæssigt baseret på livets cyklus, således der er boliger
for alle uanset hvor i livet man befinder sig. Serviceniveauet i denne nye bydel
i Hillerød er højt og vedligeholdelsen lever op til højeste standard.
Læs mere på: https://frederiksbro.dk/blabaerhusene/
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