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Langt over 100 interesserede mødte op til premieren
på de nye rækkehuse på Henriksholm
Salgsstarten på de 21 nye rækkehuse på Henriksholm i weekenden var meget
succesfuld. Resultatet taler for sig selv: 9 af de 21 nye boliger blev reserveret.
Torben Schultz, direktør for Kongeegen A/S, der står bag projektet, er meget tilfreds med det
store fremmøde: "Premieren gik over al forventning. Der var trængsel i alle kroge af den ellers
meget rummelige hovedbygning, der huser salgsudstillingen. Interessen for de nye boliger var
stor og, vi blev bekræftet i behovet for rækkehuse i flere forskellige størrelser - der således
appellerer til en bredere målgruppe."
Der blev reserveret 9 boliger
Lone Bøegh Henriksen, indehaver af home Kgs. Lyngby/Virum, der står for salget, er ligeledes
meget positiv over salgsstarten: ”Kunderne tog rigtig godt imod de nye rækkehuse og 9 blev
reserveret. Mange benyttede sig af det gode vejr til at gå en tur i det fantastiske område samt
kigge inden for i nogle af de næsten aflukkede rækkehuse, der står indflytningsklar til sommer.
Vi holder Åbent Hus de kommende søndage på Henriksholms Allé 29 i Vedbæk fra kl. 13-14,
eller efter aftale, hvor interesserede er velkommen til at komme forbi og få en snak med os."
Om Henriksholm
I mere end 60 år har Henriksholm været lukket land for offentligheden. Men nu bliver
Forsvarskommandoens hidtidige store naturområde i Vedbæk udviklet til et usædvanligt og
eksklusivt boligområde, der færdigudbygget vil bestå af cirka 270 boliger. Bebyggelsen bliver
en harmonisk blanding af villaer, rækkehuse, gårdhavehuse og ejerlejligheder. Når disse er
opført, er det slut med at bygge, da det omkringliggende område er fredet og ikke må
bebygges.
Læs mere på www.henriksholm-boliger.dk
Har du spørgsmål til pressemeddelelsen, er du meget velkommen til at kontakte
direktør Torben Schultz, Kongeegen A/S på 4010 2876 eller ts@roenje.dk.
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Der var der trængsel i alle kroge af den ellers rummelige hovedbygning, der danner rammen om
Henriksholm salgsudstillingen.
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Interesserede studerer modellen, der viser det færdigudbyggede Henriksholm.

