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LYNGHOLM  
– en hyldest til den 
klassiske boligkarré
Ingen tvivl om, hvilket element der er det altoverskyggende på 
Lyngholm og resten af boligøerne i kanalbyen Engholmene: 
VANDET. Med sine velkendte, beroligende lyde, dufte 
og skiftende farver tilfører vandet noget helt særligt til 
arkitekturen og boligerne – og gør boligliv til drømmeliv!

De 187 topmoderne lejligheder på Lyngholm spænder fra 
eksklusive penthouses over familieboliger til mindre lejligheder 
for singler eller par/studerende. Bebyggelsen er, som søsterøen 
Myrholm, tegnet af Danielsen Architecture, og er inspireret 
af den traditionelle københavnerkarré. Den er formet som et 
favnende ‘U’ med to enkeltstående gavlhuse i midten, og dermed 
fire luftige facadegavle ud mod det brede havneløb. På den måde 
skabes der optimal sammenhæng mellem vandet og byens 
rum – med den bedst tænkelige udsigt fra lejlighederne ud mod 
kanalerne eller havnen. Alle lejlighederne har mindst én altan og 
flere har både altan og privat tagterrasse.

Lyset får lov at fylde overalt i bebyggelsen. Det store, åbne og 
frodige gårdrum på Lyngholm er større end i de traditionelle 
Københavnske brokvarterer, med gode lysindfald og luftige 
rum. Her kan man gå ind og rundt mellem bygningerne, og 
stadig være i tæt kontakt med vandet og det bymæssige udtryk.

Over halvdelen af gårdrummet indrettes som stor og lækker 
legeplads for daginstitutionen, der smukt integreres i Lyngholms 
bebyggelse. Udenfor institutionens åbningstider har alle beboerne 
adgang til legepladsens mange sjove aktivitetsmuligheder. 

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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BO I KANALBYEN I HAVNEN 
– MIDT I STORBYEN

Et stenkast fra Vesterbro ligger et stort, gammelt erhvervsområde helt ud til 
havneløbet. Området var tidligere en del af Københavns havns industrikvarter – 
Enghave Brygge. Nu tager den nye kanalby ENGHOLMENE form og vil fuldende 
udbygningen af Københavns smukke havnefront. LYNGHOLM er en del af 
Engholmene-familien, med 187 moderne lejligheder i forskellige størrelser og 
udtryk – fra eksklusive penthouses over familieboliger til mindre lejligheder for 
singler eller par/studerende

Det er mere end 30 år siden, at havnen udgjorde en stor del af Københavns 
erhvervsområde og delte byen op i to. I dag forbindes Københavns Havn med en 
række attraktive områder fulde af liv og atmosfære.

Her er helt nye boligområder som Havneholmen og Sluseholmen skudt op. Den 
gamle sojakagefabrik på Islands Brygge er omdannet til eksklusive boliger, og 
smukke arkitektoniske perler som Den Sorte Diamant og Skuespilhuset ligger nu 
side om side med de mere rå områder på Holmen og Refshaleøen, hvor kreative 
iværksættere og gadekøkkener er blevet en fast del af miljøet. Fælles for alle 
områderne er deres unikke beliggenhed lige midt i København, helt ud til vandet.

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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Enghave Brygge er det sidste kapitel i udbygningen af 
havnen. Med sin beliggenhed midt imellem Havneholmen og 
Teglholmen vil området forene den nordlige og sydlige del af 
Københavns Havn. Det samlede område kommer til at bestå 
af 11 individuelle boligøer, omgivet af havnen og nyanlagte 
kanaler – ligesom vi kender det fra udenlandske kanalbyer 
som Amsterdam og Venedig.

På øerne kommer boligerne til at ligge sammen med 
hygge lige butikker og caféer. Etableringen af den store, 
nye lystbådehavn ved Lyngholm, nye børneinstitutioner og 
dagligvarebutikker, vil fuldende området som en by i byen. 
Blandingen af lejligheder, rækkehuse og penthouseboliger 
vil være med til at sikre området diversitet, for det er erfarings-
mæssigt i mangfoldigheden, at det bedste og mest levende 
lokalmiljø skabes.

I Engholmene vil nærheden til vandet helt tydeligt kunne 
mærkes. De mange brygger er sænket, så de kun er ca. 1,3 m 
over vandspejlet, og der anlægges anløbsbroer til små både 
og kajakker langs flere af kanalerne. Enghave Brygge huser 
i øvrigt allerede i dag en af Danmarks ældste roklubber, 
Københavns Roklub fra 1866. 
Når udvidelsen af metroen med Sydhavnslinjen om nogle år er 
bygget færdig – med hele to stationer på Enghave Bryggge – vil 
man på få minutter kunne komme rundt til alle dele af byen. 
Men allerede nu kan man til fods nå Vesterbros mange små 
butikker, Kødbyens barer, spisesteder og restauranter eller 
DGI-byens vandaktiviteter i vintermånederne. 

Mulighederne er uendelige, når man bor i hjertet af det hele.

ENGHOLMENE 
 – KANALBYEN MED DET HELE  
 PÅ DEN GAMLE BRYGGE!

LYNG
HOLM

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan 
ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at 
se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er 
ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er 
kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et 
eventuelt køb af en bolig i projektet.
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De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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“Jeg kan godt lide, 
når tingene har noget slægtskab”

KASPER DANIELSEN, 
DIREKTØR OG GRUNDLÆGGER AF

 DANIELSEN ARCHITECTURE

På Lyngholm er der ikke langt til søsterøen Myrholm. De to øer 
udgør en del af den samlede kanalby, Engholmene, og begge 
øernes bebyggelser – tegnet af Danielsen Architecture – er på 
mange måder ens, men også på mange måder forskellige:

– Både på Myrholm og her på Lyngholm har vi haft de gamle 
historiske Københavner-karréer i tankerne. Byhuse må meget 
gerne være vertikale og ikke horisontale, for så bliver byen flad. 
Vi vil gerne skabe en urban fortætning og give oplevelsen af, at 
man er i byen og ikke ude på bar mark, siger Kasper Danielsen, 
direktør og grundlægger af Danielsen Architecture. Sammen med 
sit kreative team, fra domicilet på Christianshavn, har han endnu 
engang tegnet en række boliger, hvor både helhed og detaljer 
smelter sammen med formål og funktion.

ARKITEKTUREN 
der glimrer ved sit nærvær 
– både for by og mennesker
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Med den U-formede randbebyggelse og de to enkelt-
stående punkthuse i midten opnås det vertikale udtryk 
med fire ’gavle’ ud mod den brede havnekanal – alle 
med forskellige lejlighedstyper: – Som på Myrholm, har 
vi også her på Lyngholm de fire gavle ud mod vandet. 
Men hvor facadeudtrykket på naboøen var lyse tegl med 
elementer af kobberfarvede aluminiumsplader, vender 
vi det om her på Lyngholm. Her vil det brunerede 
aluminium være det væsentlige. Brunlige tegl danner 
grundstenen i U’et på etageadskillelser og i de udendørs 
nicheflader på terrasserne, men ved at lave fremspring 
og enkelte blændingsflader på bygningen i bruneret 
aluminium opnår vi et overordnet materiale, som vi kan 
bruge til fortællingen om de to punkthuse i midten af U’et. 

Så vi holder fast i karré-tanken og de fire punkthuse 
mod vandet, men vi vil tematisk lave det lidt 
anderledes, så oplevelsen af arkitekturen på de to øer 
bliver forskellig, men alligevel med tydelige indbyrdes 
referencer, siger Kasper Danielsen og fortsætter:
– De to punkthuse i midten af U’et laver vi derfor kun i 
glas og bruneret aluminium. Ingen tegl. På den måde 
vil de to huse stå mere lette end det murede U, som to 
luftige glashuse kun med blændinger, dér hvor der er 
skodder. De vil stå og spejle vandet, stå og glitre og være 
helt forskellige, men have et partnerskab med hinanden, 
siger Kasper og henviser til det gamle klassicistiske 
arkitekttema med to og to parvis tæt sammen. Det kan 
vi mennesker godt lide…

MURSTEN OG  
BRUNERET ALUMINIUMLYNG

HOLM

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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Alle de steder i de to glashuse, hvor der ikke er vinduesflader, fremstår den brune 
aluminium, både på de rillede skodder og på etageadskillelserne. Det giver en meget 
markant og let fremtoning. Netop skodderne på de to midterste huse har en meget 
central både æstetisk og praktisk funktion:

– I mange år har man forsøgt at optimere isoleringen i huse, og i dag har vi så 
den udfordring med moderne huse, at vi får for meget varme ind pga. de mange 
glasflader. Så enten skal vi have nogle ruder, som kan lukke solens varme ude, eller 
også skal vi gøre noget for at kunne skærme ruderne af, når solen skinner. Oveni 
er der kommet skærpede krav til, hvornår man skal kunne lufte ud og ikke, så det 
er teknisk ikke altid helt ligetil. Derfor kan skodderne på de to punkthuse flyttes 
frem og tilbage foran vinduespartierne og blændingerne. Det skaber noget praktisk 
funktionalisme og giver samtidig bygningerne det overordnede bronzefarvede udtryk, 
vi ønsker, og ikke mindst et slægtskab til resten af Lyngholm, siger Kasper Danielsen.

DET BLI’R I FAMILIEN
Tryg genkendelighed og forfriskende nytænkning gælder inden for arkitektur som inden 
for alle mulige andre af livets større overskrifter! Vi mennesker kan godt lide og trives ofte 
bedst med en eller anden grad af gentagelse af noget, vi kender i forvejen – men uden at det 
går hen og bliver kedeligt. Det skal også være nyt, cool, anderledes og have noget WAUW. 
Som en ordentlig mavepuster fra en kær gammel ven, så at sige:
– Jeg kan godt lide, når tingene har noget slægtskab. Det der med, at det visuelle og 
funktionelle ’slår fra’ er der nogen, der synes er fantastisk, men jeg kan godt lide, at 
det ændrer sig lidt, og samtidig bevarer et tematisk slægtskab. Men det er jo sådan en 
arkitektonisk ting, smiler Kasper Danielsen. 

ARKITEKTUR 
I GLAS OG RAMME

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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Ud over den urbane kontekst og det skønne vand midt i København er der en række 
andre og temmelig unikke elementer ved livet på Lyngholm. Hele den sydlige side af 
Lyngholm-bebyggelsen vender nemlig ud mod byens måske flotteste lystbådehavn. Det 
er ret enestående for København, og især for beboerne på Lyngholm, at den første rigtige 
lystbådehavn INDE i centralhavnen etableres. Der har i mange år været havne pladser på 
Christianshavn, men på Lyngholm i Engholmene får man et sydvendt havnemiljø med 
maritime aktiviteter og alt hvad dertil følger. 

LÆKRE LYSTBÅDE 
og hyggeligt havneliv

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.



Børnepasning i hjemlige omgivelser
På Lyngholm passes der godt på de helt små Engholmere. I takt med, at flere og flere flytter ind i Engholmene, 
bliver behovet for en daginstitution større, derfor er det kærkomment, at der i løbet af 2020 åbner en ny integreret 
dagsinstitution i Lyngholm med 5 grupper.

Den moderne og hyggelige daginstitution integreres i Lyngholms karrébebyggelse, og betyder således 
minimalt tidsforbrug, når de små afleveres om morgenen og hentes igen om eftermiddagen – lige rundt om 
hjørnet. Med både vuggestue og børnehave, i trygge og dejlige omgivelser, vil institutionen være et attraktivt 
og rart sted for de helt små – bygget for børn, på børnenes præmisser, med plads til leg, læring og venskaber 
i smukke omgivelser:

– I forhold til institutionens placering kommer den til at ligge trygt og beskyttet inde i en privat gårdhave. Derudover 
bliver det med en smuk placering, og institutionen kommer til at være en integreret del af boligmiljøet, som prydes 
af kanaler og grønne områder, siger Anna-Maria Paamand, som er udviklingschef i NPV.

Mennesket er i fokus
Daginstitutionen kommer til at indgå i den eksisterende karré, tegnet af Danielsen Architecture. 
Institutionens indre er tegnet af Arkitema Architects, som arbejder ud fra mantraet ”People In 
Architecture”, som går ud på at skabe de bedste arkitektoniske rammer for de mennesker, som skal 
benytte bygningen. I dette tilfælde børnene og personalet:

– Vi tager udgangspunkt i den bruger, som skal benytte den givne bygning, og på den måde skaber vi de 
mest hensigtsmæssige betingelser for det liv, som skal leves. På dette projekt har vi været i tæt samarbejde 
med bygherren, som i dette tilfælde er Københavns Kommune. Her har der været en omfattende sparring i 
alt fra arealoptimering til kvadratmeteranalyser, hvilket har været med til at få de skønneste leverum frem, 
siger Mette Julie Skibsholt, der er partner hos Arkitema Architects.

Institutionen i Lyngholm bliver én af i alt to daginstitutioner, som bliver bygget i Engholmene.

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.

Visualiseringen angiver, hvordan gårdmiljøet og legepladsen kan tage sig ud. Det bemærkes, at materialer for 
legepladsen kan ændres i samarbejde med Københavns Kommune, men at omfanget af legepladsens areal er fastlagt.
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De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.

Lyngholm får et helt fantastisk restaurantliv i bebyggelsens 
gadeniveau mod kanalerne, hvor et væld af indbydende 
madoplevelser vil akkompagnere livet og atmosfæren ved 
vandet. Fine dining, hurtige småretter, kaffe-lækkerier og 
kølende sommeris – Lyngholms gastronomiske havnefront 
vil uden tvivl tilfredsstille både små og store sultne maver i 
det livlige og atmosfærefyldte miljø.

SPISNING 
både ude og inde
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VENEDIG, AMSTERDAM ELLER LYON. DER ER MASSEVIS  
AF SMUKKE HAVNE- OG KANALBYER I EUROPA.  
MEN I KØBENHAVN HAR VI FUNDET EN HELT SÆRLIG  
MÅDE AT BRUGE VANDET OG HAVNEN PÅ.
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VELKOMMEN  
indenfor på Lyngholm

Prøveboligen på Lyngholm
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Lejlighederne på Lyngholm har alt der skal til for et rart boligliv – og mere 
til. Alle boligerne opføres med ekstra loftshøjde. Store vindues- og dørpartier 
giver således mulighed for, at nyde udsigten fra forskellige vinkler. Gulvvarme 
overalt i boligerne – både under trægulvene, flise- og klinkegulvene – frigiver 
masser af rum og plads til indretningen, og betyder samtidig, at lyset får frit 
lejde ud i alle hjørner!

Uanset hvilke behov man har. Om man er en stor eller en lille familie. Om 
ungerne er flyttet for længst, eller man endnu ikke er nået til redebyggeriet, 
så rummer lejlighederne på Lyngholm al slags liv. Det travle, det tilbagelænede, 
det nye og det etablerede. Nogle børnefamilier har brug for flere værelser og 
opdelinger, nogle vil gerne have færre rum med masser af plads, lys og luft, 
mens andre ønsker et åbent miljø, hvor de sammen med vennerne kan lave 
mad, spise og være sammen i ét rum – med et større afsides soveværelse, der 
kan lukkes af. Lejlighederne på Lyngholm har masser af muligheder!

Prøveboligen på Lyngholm
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GYLDNE TONER TIL 
ALLE HVERDAGENS NUANCER

Solens stråler og det smukke lys har uhindret adgang gennem  
de store vinduespartier i alle lejlighederne på Lyngholm. 

Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.

Prøveboligen på LyngholmPrøveboligen på Lyngholm
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Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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REN HYGGE

Som alle Engholmenes øvrige boliger lever lejlighederne på 
Lyngholm på alle tider af året. Når regnen falder og de mørke 

måneder er over byen, skifter rummene udtryk – både inde og ude. 

Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.

Prøveboligen på Lyngholm
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De åbne køkkener på Lyngholm indfrier selv de mest 
avancerede gastronomiske behov. Samtidig står 

køkkenerne som næsten skulpturelle installationer i 
boligen – med smukke linjer og rene flader.

Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.Prøveboligen på Lyngholm
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Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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PRIVATLIV OG  
FÆLLESSKAB  
i moderne samspil

Prøveboligen på Lyngholm
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Lyset får lov at fylde overalt i bebyggelsen. Det store, åbne og frodige gårdrum på 
Lyngholm er større end i de traditionelle Københavnske brokvarterer, med gode 
lysindfald og luftige rum. Her kan man gå ind og rundt mellem bygningerne, og 
stadig være i tæt kontakt med vandet og det bymæssige udtryk.

Over halvdelen af gårdrummet indrettes som stor og lækker legeplads for 
dag institutionen, der smukt integreres i Lyngholms bebyggelse. Udenfor 
institutionens åbningstider har alle beboerne adgang til legepladsens mange 
sjove aktivitetsmuligheder. 

De viste billeder er foreløbige visualiseringer af, hvordan ejendomme, havne, kanaler og opholdsområder forventes at se ud, når området er færdigudviklet om ca. 5 år. Sælger er ikke ansvarlig for 
visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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Lejlighedernes lækre leverum – badeværelserne – kalder på 
spændende og personlig indretning. Det svævende badeværelses-
møbel og det store spejl gør rummet let og praktisk, og giver de 

smukke gulvfliser velfortjent opmærksomhed...  

Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.

Prøveboligen på Lyngholm
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Masser af LYS fra  
himlen over byen

Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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Dejlige nætter og smukke morgener  
– livet kan bare komme an på Lyngholm!

Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.

Prøveboligen på Lyngholm



51LYNGHOLM50 LYNGHOLM

Ejendomsmæglere 
Salget af Lyngholm er i gode hænder hos home Lone Bøegh Henriksen A/S, 
STAD Projekt og LokalBolig Projektsalg. De er alle kendt for at have et stærkt 
team med erfarne mæglere, der altid står klar med rådgivning ved købet af din 
nye drømmebolig.
 
home Lone Bøegh Henriksen A/S har i alt 10 home forretninger, heraf to 
projektforretninger i København samt Servicecenter København Nord A/S. 
Virksomheden, der beskæftiger mere end 80 medarbejdere, har stor erfaring 
med projektsalg til private købere og har især København og Nordsjælland som 
kerneområde.
 
STAD Projekt er det største uafhængige projektcenter på projektmarkedet i 
Danmark. STAD Projekt har et af kongerigets mest erfarne teams, der alle står 
klar til at hjælpe dig med tryghed, nærvær og kompetencer, når det kommer til 
dit nye hjem. Hos STAD Projekt er det dig og dine boligdrømme, der er i centrum. 
STAD Projekt kender hvert et hjørne af projektsalgsmarkedet, og dét er din 
garanti for en ordentlig handel og en god oplevelse.

LokalBolig Projektsalg er en landsdækkende salgspartner for bygherrer og 
developere. De kan derfor – som noget unikt på markedet – tilbyde en ensartet 
kvalitetsoplevelse i alle landsdele, centralt styret og i et stærkt parløb med 
landets 56 LokalBolig-butikker.
 
Køb af en bolig er for mange en uvant beslutning, der fordrer stor tillid til hele 
købsprocessen. Hos os handler det om, at du som køber er tryg samt hele 
købsprocessen håndteres på en let og gennemskuelig måde, der skaber den 
rigtige tryghed og tillid.

TEAMET
 bag Engholmene

I salgsmaterialet er anvendt billeder og renderinger (computergenerede 
grafiske fremstillinger) af byrum, facader og interiør. Illustrationer, 
visualisering er og tekster tjener alene som stemningsskabende visualise-
ringer og kan afvige væsentligt fra de kommende faktiske forhold. Bemærk 
venligst at det omkringliggende byggeri endnu ikke er endeligt projekteret 
eller færdigopført, hvorfor der alene er tale om en skitse til inspiration.

Ejendommenes ydre kan være vist med mindre afvigelser i forhold til 
faktisk udførelse, der dog ikke ud fra en samlet betragtning forringer 
ejendommens kvalitet. Interiør kan være vist med genstande, indretninger 
og udstyr, der ikke er standard, ligesom faktisk udførelse i mindre grad 
kan afvige i forhold til salgsmaterialets udvisende. 

Materialer og produkter, der i Materialebeskrivelsen er angivet med 
”som” kan uden varsel – typisk som følge af materialet eller produktet 
udgår hos leverandøren - ombyttes eller ændres til en anden producent, 
materiale eller produkt, der har samme egenskaber og kvalitet som det 
anførte materiale eller produkt. Sælger vil altid forsøge at ombytte til 
materiale eller produkt af samme fabrikat. Sælger forbeholder sig den 
fulde ret til løbende at foretage justeringer i udbudspriserne.

Bemærk, at de i eventuelle plantegninger anførte mål fra væg til væg ikke 
tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige 
trapper mv.

Alle oplyste mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk at teknik-
skakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang 
end vist på plantegningen. Der kan ske ændring i vinduesopdelingen.

Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet samt endelig kontrol-
opmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens 
bestemmelser samt ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder”.

Bemærk også, at de i plantegningen anførte mål er væg til væg angivelser 
og dermed ikke svarer til BBR-areal, tinglyst areal, boligareal, kælderareal 
mv. De angivne mål kan ikke anvendes som andet end vejledende grundet 
tolerancekrav i byggefasen. Således bør der ikke indkøbes inventar, 
gardiner etc. ud fra disse angivelser. Der henvises til at foretage egne 
opmålinger efter eventuelt køb og overtagelse af bolig eller erhverv.

Nærværende brochure er ikke en del af kontrakt grundlaget ved indgåelse af 
aftale om køb eller leje af bolig eller erhverv på projektet og tjener alene som 
inspiration og et udtryk for, hvorledes ejendommen og dens omgivelser kan 
tænkes at tage sig ud efter endt opførsel.

Der henvises til boligsupport@npv.as

4. udgave, 2. april 2020.

Bygherre 

home Projektsalg
Teglholmsgade 66A
2450 København SV
Tlf. 33 33 03 05
projekt.teglholm@home.dk
www.home.dk

PROJEKTCENTER:
Østerfælled Torv 10, 1. sal
2100 København Ø
Tlf. 32 83 06 20
projektsalg@stadprojekt.dk
www.stadprojekt.dk

LokalBolig Projektsalg 
v/Anette Uttenthal & Thomas Høeg Mogensen
Strandvejen 62F
2900 Hellerup
Tlf.: 3253 2222
projektsalg@lokalbolig.dk 
www.lokalbolig.dk
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Boligerne er vist med tilvalg, som ikke er standardindretning. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringerne, og de detaljer der vises. Der tages  
forbehold for fejl og ændringer. Visualiseringerne er kun til inspiration og ikke en del af kontraktgrundlaget ved et eventuelt køb af en bolig i projektet.
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