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Byggeriet på Henriksholm er gået i gang
Opførelsen af de første 22 boliger på Henriksholm i Vedbæk er nu gået i gang.
I løbet af sommeren 2014 vil 8 gårdhavehuse og 14 rækkehuse, tegnet
af Kim Utzon Arkitekter, således stå indflytningsklar.
Efter en periode med oprydning og nedrivning på Forsvarskommandoens tidligere
område Henriksholm i Vedbæk, er byggeriet af de nye boliger nu gået i gang. I første
omgang opføres 22 boliger beliggende i den sydvestlige del af området.
Ib Henrik Rønje, direktør for og stifter af Kongeegen A/S, der står bag projektet,
glæder sig over at være kommet i jorden: "Lige siden salgsstarten i februar har der
været stor interesse for Henriksholm projektet og 6 ud af de 22 boliger i etape I er
allerede solgt. Efter at byggeriet er gået i gang, og kunderne kan se at der er
byggeaktivitet på området, oplever vi en stigende interesse - så vi arbejder optimistisk
videre."
CASA A/S står for opførelsen af boligerne. Virksomheden har mange års erfaring med
opførelse af boliger - siden 1985 har de således opført mere end 8.000 boligbyggerier.
Lone Bøegh Henriksen, indehaver af home Kgs. Lyngby/Virum, der står for salget, er
ligeledes meget positiv: ”Vi er blevet bekræftet i at hele Henriksholm området og de
fantastiske boliger er noget helt særligt. Vi holder således Åbent Hus på Henriksholms
Allé 29 i Vedbæk søndage fra kl. 13-14, eller efter aftale, hvor interesserede er
velkommen til at komme forbi og få en snak med os - eller kigge inden for i de
eksisterende nyrenoverede villaer, der er til salg, samt besigtige parcelhusgrundene,
hvor man kan opføre sit drømmehus."
Læs mere på www.henriksholm-boliger.dk
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Opførelsen af de første 22 boliger er gået i gang.
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Èn af gårdhavehusenes 3 terrasser
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I rækkehusene kan den fantastiske udsigt nydes fra både
køkkenet og fra stuen.
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De 8 Gårdhavehuse og 14 Rækkehuse i etape I, der står indflytningsklar i sommeren 2014.

