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I centrum af Kokkedal ligger boligafdelingen Brønsholmdal, der 
byder på moderne familie- og ældreboliger. Boligafdelingen blev 
etableret i 2014, og rummer en totalrenoveret klædefabrik med 11 
boliger, samt nyopførte bygninger med kvalitetsboliger.

BYGGERIET
Brønsholmdal består af 69 lejligheder, der varierer fra 74 til 123 m², 
fordelt på 2-4 rumsboliger. I bebyggelsen er der lagt vægt på lyse 
og funktionelle lejligheder udført i robuste materialer. De grønne 
arealer omkring boligafdelingen er udformet så de indbyder til ro 
og hygge. De grønne områder benyttes ofte af beboerne og der 
er en god stemning.

BOLIGERNE
Brønsholmdal rummer både familie- og ældreboliger. Boligerne 
er lyse og 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, desuden er der gjort plads 
til vaskemaskine/tørrerumbler. De fleste boliger har franske altaner 
eller terrasse, nogle med udsigt over Usserød Å.
 
NÆROMRÅDET
Brønsholmdal ligger i Kokkedal, som byder på en fantastisk natur. 
Du kommer til at bo tæt på Nivå bugten, dejlige grønne natur-
områder og Usserød Å. Her er masser af muligheder for at cykle, 
løbe, og nyde naturen og årstiderne. 

Kokkedal station er et centralt trafikknudepunkt med kystbanen 
og busser, som hurtigt bringer dig til både centrum af København, 
Hillerød, Helsingør eller Sverige. Du finder gode indkøbsmu-
ligheder i Kokkedal. Holmegårdscentret ligger blot et par hun-
drede meter fra Brønsholmdal. Desuden findes der en rig variation 
af butikker både i Hørsholm og i Nivå.

Kontakt Domea for udlejning 
www.domea.dk/kontakt • 76 64 64 64

BRØNSHOLMDAL 
Mølledammen 20, Kokkedal
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ANTAL BOLIGER 69

74-123 M2STØRRELSE

2-4ANTAL RUM

2ETAGER

JAELEVATOR*

JATERRASSE**

JAFÆLLESLOKALE

400 MSKOLE

500 MINDKØB

0,5-1 KM

KR. 6.398 
- 10.129

CENTRUM

PRIS INKL.
FORBRUG

* Kun i bygning med ældreboliger 
** Terrasse eller fransk altan i de fleste boliger 


