
Kom til Åbent hus 
tirsdag d. 22. juni kl. 17-19

101 moderne 
lejeboliger  
i Egedal by

Vi fremviser 4 forskellige boligtyper i De Grønne Porte. 
Mød os på Dronning Dagmars Vej 222, 3650 Ølstykke - lige over 
for over for Føtex, Dronning Dagmars Vej 201. Gratis parkering i 
det nye P-hus ved at følge vejen rundt om De Grønne Porte.

Tilmelding til Åbent hus kan ske på mail til fa09@fa09.dk. 

Fra 2 til 5 værelser (73 - 121 kvm)

Terrasse eller altan i de fleste 
boliger

Mange forskellige lejlighedstyper 

Stor, frodig oase i gården 

Seniorbofællesskab med niveaufri 
adgang og egne fællesfaciliteter

Husleje mellem ca. kr. 6.800 og   
kr. 11.500 ekskl. forbrug

www.facebook.com/DeGronnePorte



A R K I T E K T F I R M A E T

A N D R E A S  R AV N

SAGSNR:1913
03-09-2019

Dit nye hjem?

I starten af 2022 kan de første familier flytte ind i De Grønne Porte i den 
nye bydel Stationsområdet i Egedal By. Her opføres 80 moderne leje-      
boliger og et seniorbofællesskab med 21 boliger. 

Boligerne er i varierende størrelser og indretning, så der er noget for en-
hver smag på tværs af generationer. Til den store familie etableres rum-
melige boliger med 4 eller 5 værelser og egen terrasse eller altan. Og til 
den mindre familie eller den enlige, som sætter pris på grønne uderum 
men ønsker færre kvadratmeter at holde, bygges der mindre boliger, som 
næsten alle sammen har egen altan.

I gården anlægges et stort, frodigt naturområde, som indbyder til leg. Og 
der er naturligvis også plads til de voksne. Skønne siddepladser, smuk, 
skovlignende beplantning og indbydende områder, hvor man kan fordy-
be sig med en god bog, eller hvad man nu har lyst til.

Kom og se boligerne indeni
Kom og se, om De Grønne Porte 
skal være dit nye hjem til Åbent 
Hus d. 22. juni kl. 17-19. 

Pga. corona vil der være begræns-
ning på antallet af gæster i boli-
gerne samtidigt. Bær gerne mund-
bind.

Interesseret i en bolig?
Kom på venteliste til de almene 
boliger  ved  at  opnotere  dig  til  
boliger i Egedal Kommune på: 
www.fa09.dk/soeg-bolig.

Til seniorboligerne kan man kom-
me på interesseliste ved at skrive 
en mail til fa09@fa09.dk.


