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Rejsegilde på de første boliger i Henriksholm
Det blev lidt af et tilløbsstykke, da der var rejsegilde på de første boliger i
Henriksholm. Godt 100 nysgerrige gæster mødte op og fik en smagsprøve på,
hvordan det 220.000 m2 store eksklusive område kommer til at tage sig ud.
Byggeriet i Henriksholm skyder nu hastigt frem, og torsdag den 28. november kunne
Kongeegen A/S, der står bag Henriksholm A/S, invitere håndværkere, entreprenører,
andre forretningsforbindelser, købere og interesserede gæster til rejsegilde. Her kunne
de mange fremmødte få en fornemmelse af, hvordan de første 22 boliger kommer til at
se ud.
En vigtig milepæl
Ejer af Kongeegen A/S, Ib Henrik Rønje fortæller: - Et rejsegilde er en vigtig milepæl i
ethvert byggeri, men det er alligevel en speciel fornemmelse at se den første virkelige
markering af omdannelsen af Henriksholm til et eksklusivt boligområde. Henriksholm
kommer til at danne nogle fantastiske rammer om foreløbig 22 familiers fremtidige liv, og
jeg kan næsten ikke vente med at vise de færdige boliger frem. Borgmester Jens Ive
udtrykte i sin tale stolthed over det største udviklingsprojekt i kommunen og takkede for
det gode samarbejde med Kongeegen A/S.
Nød udsigten
Mange af de fremmødte benyttede muligheden for, bl.a. fra 1. salen i rækkehusene, at
nyde udsigten over det smukke landskab. Og det var ikke kun ved pølsevognen, der var
trængsel. Der var ligeledes travlhed i salgsudstillingen, hvor potentielle købere kunne få
en snak med home og Bülow Huse.
Henriksholm – eksklusive boliger i eksklusivt område
I over 60 år har Henriksholm været lukket land for offentligheden. Nu er
Forsvarskommandoens 220.000 m2 store naturområde i Vedbæk ved at blive udviklet til
et helt usædvanligt og eksklusivt boligområde. Midt i naturen med skov, mose og sø
som nærmeste nabo – og kun 500 meter til Øresund. Henriksholm kommer til at bestå
af 150 eksklusive boliger i en harmonisk blanding af villaer, rækkehuse, gårdhavehuse
og ejerlejligheder.

Billedtekst:
Rejsegildet den 28. november var en markering af, at de første 22 boliger skyder frem
på det 220.000 m2 store naturområde i Vedbæk, som tidligere husede
Forsvarskommandoen.
Har du spørgsmål til pressemeddelelsen, er du velkommen til at kontakte direktør Torben
Schultz, Kongeegen A/S på 4810 2876 eller ts@roenje.dk.

