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Den gamle hoved-
bygning sætter stadig 
rammen om boliger-
ne i Brønsholmdal.

Lækre nye boliger i klædefabrikken  
i Fredensborg Kommune
Brønsholmdal: Efter totalrenovering af den gamle klædefabrik og  
opførelsen af fire to-etagers bygninger er det nu muligt at få en ny  
og vel udstyret bolig tæt på indkøb, skov, strand og transport.

Af Jens Tovborg, kommunikation@domea.dk

Boligerne i Brønsholmdal 
er på mellem 74 og 123 m2 
og indrettet i den gamle 
klædefabrik og i fire nye 
punkthuse.

E n militær klædefabrik fra 1800-tallet på Mølledammen 
i Kokkedal danner den smukke ramme om 69 helt nye, 
topmoderne boliger i Fredensborg Kommune. Efter 

en omfattende renovering rummer klædefabrikkens hoved-
bygning nu 14 veludstyrede boliger med sprossede vindu-
er. Hertil kommer 16 ældreboliger i en tilhørende bygning. 
Endelig er der opført 39 boliger i fire to-etagers bygninger 
med elevator, altaner og svalegang. 

De lyse boliger har gennemgående gulv med bøgeparket. 
Køkkenet er indrettet med lyse elementer fra HTH, komfur 
og emhætte samt køleskab med frys. Badeværelset har grå 
klinker på gulvet og hvide fliser på væggene i brusenichen.

Boligerne er på mellem 74 og 123 m2, og huslejen ligger mel-
lem 7.196 og 10.129 kr. om måneden inkl. forbrugsafgift for 
varme og vand. Boligerne ligger bl.a. tæt på indkøbscentret, 
Hørsholm Midtpunkt og Fredensborg Kommunes nye rådhus.

Renoveringen og nybyggeriet har været i gang siden begyn-
delsen af 2012, og fra februar i år kunne de første beboe-
re flytte ind. Der er stadig ledige boliger, og du kan søge 
en bolig ved at ringe til Domea på 76 64 64 64 eller på 
domea.dk/bronsholmdal.

INDFLYDELSE OG TRIVSEL
Som beboer i en almen bolig kan du være med til at sætte dit 
præg på udviklingen af boligområdet. I Brønsholmdal skal 
der etableres en ny afdelingsbestyrelse for bebyggelsen, så 
du kan få indflydelse på husorden og andre beslutninger, der 
lægger grundlaget for trivslen og fællesskabet i bebyggelsen.  
Domea hjælper til med valg og etablering af den nye afde-
lingsbestyrelse, lige som det vil være muligt at komme 
på kursus i bestyrelsesarbejde og beboerdemokrati. Den 
nye afdelingsbestyrelse vil være en del af Boligselskabet 
Domea Fredensborg. 

  domea.dk/bronsholmdal
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