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Første etape nu udsolgt på Henriksholm
De 22 boliger i første etape er nu solgt, og mange nye beboere er flyttet ind i deres nye
omgivelser. Yderligere 39 række- og gårdhavehuse er sat i salg, og det er nu muligt at nyde
udsigten fra den fuldt møblerede prøvebolig - et rækkehuse i to plan.
Det summer af liv i Henriksholm, hvor beboere i alle aldre nyder deres dagligdag omgivet af fredede arealer og tæt på
Vedbæk by, havn og station.
Yderligere 34 rækkehuse og 5 gårdhavehuse er nu sat til salg, og der har netop været premiere på den nye prøvebolig
- et rækkehus på 126 m2 i to plan. De nye rækkehuse opføres på henholdsvis 126 og 150 m2 og de første står klar til
indflytning 1. december 2014.
Direktør Torben Schultz fra Kongeegen A/S, der står bag Henriksholm A/S, glæder sig over, at det nu er muligt at
besøge en ny prøvebolig.
"Det skaber et godt beslutningsgrundlag for interesserede købere, at kunne se en møbleret bolig, og vi håber
naturligvis på, at disse nye rækkehuse hurtigt får nye beboere, akkurat som det var tilfældet, da vi slog dørene op til
prøveboligen for de første 14 rækkehuse, som nu er solgt. Vi er i øvrigt meget stolte af at kunne bidrage til at udvikle
dette unikke område, der på sigt vil omfatte ca. 270 boliger i form af rækkehuse, gårdhavehuse, ejerlejligheder og
fritliggende villaer, hvorefter det er slut med at bygge yderligere i området", siger Torben Schultz.
Home i Lyngby/Virum står for salget af boligerne på Henriksholm, og indehaver Lone Bøgh Henriksen glæder sig til at
vise rundt i prøveboligen søndage kl. 13-14 og tirsdage kl. 16-17.
"Der er her tale om et arkitekttegnet byggeri af høj kvalitet, der udover et lavt energiforbrug også byder på en bolig,
som ikke kræver vedligeholdelse de næste mange år. Vi regner derfor også med at kunne gentage det succesfulde salg
af de første række- og gårdhavehuse", siger Lone Bøgh Henriksen.
Her tiltrak Henriksholm et bredt udsnit af købere, fra børnefamilier til den ældre generation. Fælles for dem er ønsket
om en høj boligkomfort og nem have - uanset om det gælder et rækkehus, et gårdhavehus eller en villa.
Lone Bøgh Henriksen oplyser, at de fleste af de nuværende beboere typisk i forvejen har en tilknytning til Vedbæk
området og derfor også påskønner de mange fordele ved at bo centralt og samtidig kunne nyde udsigten til skov,
mose og de fredede arealer.

FAKTA OM HENRIKSHOLM:
Henriksholm ligger med skov, mose og sø som nærmeste nabo få hundrede meter til Vedbæk Havn. I mere end 60 år
har området været et lukket land for offentligheden, men nu giver Forsvarskommandoens naturområde i Vedbæk
plads for en helt ny bydel med ca. 270 unikke boliger fordelt på rækkehuse, gårdhavehuse, villaer og ejerlejligheder.
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Billede: Provebolig
Henriksholm udbyder nu 34 rækkehuse på hhv. 126 m2 og 150 m2 alle i to plan med gennemlyst køkken/opholdsrum,
1- 2 badeværelser, bryggers og 3-4 soveværelser - heraf flere med direkte udgang til altan på 1. salen. Hertil kommer
loft med mulighed for opbevaring samt carport, skur og gårdhave.

Billede: etape_1
De 22 boliger, 14 rækkehuse og 8 gårdhavehuse, i første etape er nu solgt og mange nye beboere er flyttet ind i deres
nye omgivelser.
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