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Grøn idyl med 5 minutters
kørsel til centrum og havn
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Bynært med effektiv hverdag og skøn fritid i

Roskildes mest hyggelige kvarter

Frodigt landskab med frit udsyn til

Domkirkens tårne
I Himmelev Have bor man i Roskilde, og det er områdets
store grønne områder og det kuperede terræn, der virkelig
sætter præg på bebyggelsen og kvarteret.
Grunden ligger højt i landskabet, og den skråner nedad
direkte til nogle helt fantastiske åbne engarealer. Dette giver
enestående udsigtsforhold med frit udsyn hen over engen
og helt ind til Roskilde midtby og Domkirkens tårne.
Himmelev Have er beliggende i eksisterende og velfungerende rammer. Udsigt og omgivelser er i særklasse, og
Himmelev Have byder på endnu en fordel, som de fleste

andre nybyggerier ikke kan leve op til. Grunden er i forvejen
velsignet med en stor bestand af smukke gamle træer i et
skovareal, der nænsomt bevares. Så når beboerne flytter
ind, er her allerede grønt og frodigt.
Himmelev Have har en næsten parklignende karakter med
græsarealer og træer langs veje gennem kvarteret. Og som
noget helt specielt ligger bebyggelsen i forlængelse af den
eksisterende grønne kile gennem området, hvor beboerne
kan nyde naturen.

Et naturskønt bymiljø i Roskilde sætter scenen for de nye
boliger i Himmelev Have. Nu overtager boligkvarteret den
unikke beliggenhed fra Fröbel Seminarium, der er flyttet til
Trekroner.
Himmelev Have er placeret midt i Himmelev, som er præget
af charme og idyl. Der er kun 5 minutters kørsel til centrum i
bil – og tager man bussen, ligger stoppestedet lige uden for
bebyggelsen.

I nærmiljøet er der alle nødvendige faciliteter til stede. De
daglige indkøb kan nemt gøres i Himmelev Centret – og
hvad angår fritiden, så er området ideelt for naturelskere
såvel som idrætsdyrkere. I Himmelev Have bor man f.eks.
med kort gåafstand til sportshal, stadion og rideskole.
Himmelev Have opføres med fokus på gode fysiske rammer,
som kan give beboerne et trygt og stærkt naboskab.
Byggeriet ligger på adressen:
Ibsgården 222, Himmelev
4000 Roskilde.

Side 6

Himmelev Have

Side 7

Himmelev Have

Elegant design
med fokus på lethed og lys

I lejlighederne er der lagt vægt på kvalitet og æstetik i
indretningen, men ikke på bekostning af det praktiske og
funktionelle.
I opholdsrum og på værelserne lægges en flot ege parket,
mens der på badeværelset lægges fliser. I alle rum er der
termostatstyret gulvvarme, hvorved man slipper for de
traditionelle radiatorer.

Punkthusene i Himmelev Have

opføres med hver 10 lejligheder
Arkitekturen fremstår enkelt og tidsløs i et skandinavisk
formsprog. Facaderne opføres i flotte brunbrændte teglsten
med et smukt nuancespil. De store altaner giver rig mulighed
for at opleve de grønne område, kigget til Domkirken og
havnen.
De smukke og lyse trappeopgange er alle udstyret med
elevator. Her er mulighed for at beboerne kan mødes og
nyde udsigten gennem de store vinduespartier.

Det er muligt at vælge mellem 3- eller 4 værelses lejligheder
på 95 m2 eller 119 m2. Penthouse lejlighederne er på 170 m2.
I projektfasen er det muligt, at fravælge et værelse så stuen
bliver større i boligtype M og N.
Boligerne opføres i noget nær vedligeholdelsesfri materialer.
Det giver mere tid til at nyde livet og dyrke sine fritidsinteresser.
Lejlighederne opføres med henblik på lave driftsomkostninger
og godt indeklima.

Køkken- og badeværelses elementer er fra Svane i et tidsløst
design og hvidevarerne leveres fra Simens.
Der er mulighed for tilkøb af andre køkken- og badeværelses
elementer fra Svanes store sortiment, så I selv kan sætte et
individuelt præg på indretningen.
Se komplet materialeliste i salgsmaterialet.

Fotos af bygningerne og interiør er 3D-illustrationer med forbehold for ændringer. 1. udgave, 03.10.2014

Se mere på
www.himmelevhave.dk
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