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ATTRAKTIVE
BOLIGER TIL
ALLE ALDRE
Furesø Boligselskab består af en
bred vifte af forskellige attraktive
boliger i pragtfulde omgivelser –
nær skov og vand. Her får du en kort
beskrivelse af de boligområder, som
du kan blive beboer i.

Nordvænget

SPORTSVÆNGET

NORDVÆNGET I

Boligselskabet blev stiftet med Sporsvænget som den første boligafdeling
i 1946. De 42 boliger ligger centralt
i Farum i den nordøstlige ende af Farum Hovedgade med fælles grønne
opholdsarealer.
Lejlighederne i stueplan har alle adgang
til egen have, mens lejlighederne på første og anden sal har altaner mod syd.

11 år senere blev der bygget 117
boliger i Nordvænget I. Nordvænget
I ligger også centralt i Farum med
fælles grønne områder. Afdelingens
oprindelige altaner mod haveareal er
udbygget til udeliggende, glasinddækkede altaner.

NORDVÆNGET II
Boligselskabets tredje afdeling, Nordvænget II, ligger også centralt i Farum.
I de 200 boliger fra 1967 har beboerne også glæde af fælles grønne omgivelser og altaner.
Skal du holde fest eller andet, der
kræver ekstra plads, har du som beboer i vængerne mulighed for at leje
et beboerlokale.

Sportsvænget
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Farum Midtpunkt

Skovvang Plejecenter

FARUM MIDTPUNKT
Nogle år senere, i 1975, blev den første del af Farum Midtpunkt opført. De
1.642 boliger ligger i et naturskønt
område og er berømte for deres specielle terrassehus-arkitektur. I 2011
blev Farum Midtpunkt – af Arkitektforeningen – udpeget som en blandt
de fem bedste almene boligbyggerier
gennem tiderne. Hovedparten af boligerne i Farum Midtpunkt er store,
velindrettede familieboliger med åbne
køkkener og to badeværelser.

SKOVVANG PLEJECENTER
Ud over familieboligerne er to seniorbofællesskaber samt et moderne plejecenter undervejs i Farum Midtpunkt,
som forventes indflytningsklare i
2015. Bebyggelserne omfatter 113
boliger og genoptræningscenter – og
bliver opført i tilknytning til Farums
attraktive bytorv.

I 2013 blev det moderne plejecenter
Skovvang taget i brug i Allerød.
Plejecenteret har 60 moderne boliger
med enten altan eller terrasse.
Plejecenteret er omgivet af masser
af liv og dagligdag. Samtidig har
byggeriet givet plads til personlig
indretning i de moderne boliger.
Udlejningen af boligerne foregår
igennem Allerød Kommune.

Vi er med til at gøre Farum Midtpunkt klar til fremtiden
Rådgivende Ingeniørfirma - med mere end 80 års erfaring i byggeri af almene boliger
Ved Vesterport 6, 3
1612 København V
www.dominia.dk
dominia@dominia.dk
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NYBYGGERIER
SKRÆDDERSYET
TIL FURESØS
SENIORER
Det er Furesø Boligselskabs ambition
at tilbyde et bredt udvalg af boliger til
vores beboere, så vi altid kan tilbyde en
tidssvarende og passende bolig – uanset om
du er enlig, børnefamilie, eller du drømmer
om en specialindrettet bolig som senior.
Det betyder, at du i princippet kan bo hos
os, fra du flytter hjemmefra første gang, til
du bliver indskrevet på et plejehjem – så
snart dine behov ændrer sig, kan du nemlig
bytte internt med dine medbeboere.
Et af de seneste byggerier bygges netop
med næste generation af plejekrævende
borgere i tankerne. Her er tale om et moderne plejecenter, der opføres i det kendte
byggeri Farum Midtpunkt. Plejecenteret
indrettes med lyse og venlige boliger og
med et tilhørende, moderne genoptræningscenter.

I bebyggelsen opføres desuden to seniorbofællesskaber, hvor der på samme vis er
taget højde for optimerede ruminddelinger, uden dørtrin og trapper. Samtidig er
der i byggeriet lavet små opholdsmiljøer,
hvor beboerne kan mødes og hygge sig i
fællesskab.

DOMUS arkitekter a/s – www.domus.dk – Tel 4587 5580
Lyngby: Lyngby Hovedgade 27, 1. – 2800 Kgs. Lyngby
København: Gl. Strand 40, st. – 1202 København K

Domus arkitekter a/s er bygherrerådgiver på omdannelse af 2 boligblokke til plejecenter,
genoptræningscenter og senior-bofællesskaber i Farum Midtpunkt.
Desuden er vi arkitekter på renovering og ombygning af 100 boliger til moderne familieboliger
i Farum Midtpunkt.
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SUNDE OG
KOMFORTABLE
BOLIGER
Vi renoverer og vedligeholder løbende alle vores boliger, så du som beboer altid har en sund og komfortabel
bolig. Blandt andet har vi stort fokus
på at skifte vinduer og på klimaskærmen generelt, så boligerne, ud over at
være rare at bo og leve i, også har lave
udgifter til varme mv.

Farum Midtpunkt er et godt eksempel
på vores holdninger omkring kvalitet
og komfort i de boliger, vi udlejer.
Byggeriet er opført tilbage i perioden
1972-1975 – som et eksperimenterende “montagebyggeri” og er berømt
for sin modernistisk inspirerede terrassehus-arkitektur.

Det samme gælder vores opmærksomhed på størrelse og udformning
af boligerne – for meget har ændret
sig, siden boligselskabets første boliger så dagens lys tilbage i 40’erne.
Derfor vil eksempelvis sammenlægninger af meget små lejligheder også
kunne give mening i fremtiden i vores
boligselskab.

Ideen med byggeriet var at skabe
gode, moderne familieboliger, hvor
man kunne komme hinanden ved — at
kombinere enfamiliehusets privathed
med et ydre fællesskab.
En kongstanke, der fortsat lever fuldt
ud i Farum Midtpunkt.

ELITE GULVE ApS
Gulvafslibning

Egevej 5, Jørlunde ∙ 3550 Slangerup

Tlf.: 23 36 70 07

7

Velkommen til Nielgard Park
Kvalitet, funktionalitet og æstetik!

Nielgard Park producerer danske greenlineprodukter inden for urban living & “home
farming”.

Farum Midtpunkt

NIELGARD PARK A/S
Tørveskæret 7 • 8800 Viborg • Tlf.: 86 64 55 04

Vi er en virksomhed, der har stor erfaring
med projekthåndtering, såvel store som små
projekter, og ser det som vores fornemste
opgave at finde den bedst mulige løsning
for vore kunder.

Besøg vores
web-shop og se:
• Ekstraudstyr
• Tilbehør
• Nye ideer
nielgardpark.dk
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CHARMERENDE
OASER
OG GODE
LEGEPLADSER

Mangor & Nagel
A R K I T E K T F I R M A

mangor-nagel.dk

9

På samme, måde som vi bruger tid
og energi på de indre kvadratmeter,
arbejder vi også målrettet på at
indrette og anlægge hyggelige kroge
og miljøer på alle udendørsarealer.
Til børnene er der legepladser og
boldbaner, så de, som de voksne, kan
nyde fællesskabet i deres lokale miljø
og føle den tryghed og nærhed med
kammerater, som er så vigtig.

nyde alene og i fællesskab. Et andet
fremadskuende aspekt i byggeriet
er de grønne tage, der er opført med
græs, og som i dag er højaktuelle i
snakken om klimaforandringer. Her
opsuger tagene hurtigt de store
mængder regnvand, som ellers kan
give oversvømmelser.

Også her adskiller Farum Midtpunkt
sig. Trods sine mange år på bagen
er boligbebyggelsen ofte besøgt af
diverse landskabsarkitekter, der til
stadighed kan finde inspiration i de
mange små oaser, som beboerne kan

Eghave ApS er et mindre sprinklerfirma
med blik for kvalitet og service.

Eghave ApS

Aut. VVS- og sprinklerinstallatør

Kulbyvej 11 · 4270 Høng
tlf.: 2965 4594 · mail: hf@eghave-vvs.dk

Frølundvej 87, Hammerum
7400 Herning
info@mobil-sandblaesning.dk
T 97 11 66 11
M 40 40 67 57
Miljøsanering, PCB, bly
Sandblæsning - oprydning - deponering
i Farum Midtpunkt
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HOS OS
TRIVES
FÆLLESSKABET
Som beboer i Furesø Boligselskab ved man godt,
hvem der bor ved siden af. Vi har et godt og tæt
beboerdemokrati, og der er ikke langt til bestyrelsen, hvis man har et emne, der skal behandles,
eller et spørgsmål, der kræver svar.
På vores ejendomskontorer er der daglige åbningstider, hvor man som beboer eller interesseret lejer kan få hjælp af vores personale. Det
er også herfra, vores ejendomsfunktionærer får
besked og rykker ud, hvis en beboer har problemer med et løbende toilet eller vandhane.
Det er også ejendomsfunktionærerne, der passer alle udendørsarealerne og tager vinterfrakke på, når der skal skovles sne – alt sammen
for at du som lejer har de skønneste og bedste
rammer om dit og familiens liv.

Spar 20-30 % på vandregningen
Tak for godt samarbejde!
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ALBERTSLUND TØMRER
OG SNEDKER A/S
- Tømrer- og snedkerarbejde
- Totalentreprise
- Projekt koordinering
- Bygningsrenovering
- Nyt køkken eller bad
- Nye vinduer eller døre
- Isolering
- Tagarbejde

HRH MURER A/S
- Vedligeholdelse
- Renovering
- Tilbygning/nybygning
- Totalentreprise
- Badeværelser
- Køkken
- Pudsning og filtsning
- Stormskader
- Terazzo

VVS & VARMETEKNIK A/S
- Reparation af rør- og vandskader
- Udskiftning af armaturer
- Faldstammer og rørarbejde
- Installering og servicering
af fjernvarme
- Installering og servicering
af gulvvarme
- Ventilation
- Kloak og slamsugning

HRH MALERSERVICE A/S
- Maling af vægge/lofter/
træværk/gulve/rør m.v
- Alle former for udvendigt
malerarbejde.
- Armering/spartling af gips
vægge/lofter
- Forsikringsopgaver

HRH EL A/S
- Energirigtig belysning
- Alarm
- Sikring
- Totalentreprise
- Termografering
- El-tjek

HRH GLARMESTER A/S
- Specialopgaver i glas
- Renovering
- Tilbygning/nybygning
- Totalentreprise
- Spejle
- Butiksfacader
- Glasfacader

HRH AUTO OG
DÆKSERVICE A/S
- Forsikringsskader
- Service
- Alle reparatoner
- Flådeejer koncept
- Dækskift
- Rustarbejde

HRH SMED
- Svejsning
- Jern
- Aluminium
- Klip og buk
- Valsning
- Flammeskæring
- Rustfrit stål
- Støbejern

HRH GARTNER OG
EJD.SERVICE A/S
- Pleje af grønne områder
- Viceværtsfunktion
- Ejendomsservice
- Sten- og fliseopgaver
- Gartneropgaver
- Asfaltarbejder

RAVN ALU Vinduer
Efter at have vundet et EU-udbud
på udskiftning af alle vinduespartier
på Rigshospitalet, besluttede HRH at
starte en dansk vinduesproduktion i
Albertslund.

Rammer for vores arbejde
Alle virksomheder er
ISO 9001 kvalitetscertificeret,
ISO 14001 miljøcertificeret,
DVV- og OHSAS 18001 certificeret

SIGNDOT ApS
- Autoreklame
- Folieindpakning
- Facadeskilte
- Pyloner
- Byggeskilte
- Bannerreklamer
- Logoer

Vi har mange års erfaringer i at løse alle typer opgaver, i en meget varierende bygningsmasse.
Vores kunder er blandt andet:
Offentlige myndigheder • Boligforeninger, såvel almennyttige som private • Rigshospitalet • Kastrup Lufthavn • Kommune
Skoler og institutioner • En række store og små erhvervsvirksomheder • Region Hovedstaden

Vi gir dig en professionel behandling, uanset opgavens omfang og kompleksitet.
Det handler om tillid og kompetence.

HRH totalentreprise

Herstedøster Skolevej 16 • 2620 Albertslund

43 43 77 22

Telefon
33 63 10 00

Vil du vide mere
om afdelingerne og
boligerne, kan du
læse videre på
www.kab-bolig.dk

• Concept: JS Media Tools A/S • 9379 • www.jsdanmark.dk

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

• Concept: JS Media Tools A/S • 9379 • www.jsdanmark.dk

Opskrivning
Er du interesseret i en bolig i Furesø
Boligselskab, skal du skrive dig op på vores
venteliste. Alle vores lejemål er administreret
i samarbejde med KAB, og derfor foregår
søgning om bolig via kab-bolig.dk

