BAKKEVANGEN

Jelling Boligselskab

Eksklusive lejligheder i grønt område

skriv dig op til lejlighederne på: www.lejeboligen.nu

Bakkevangen, Jelling
På en grund på kanten af Jelling midtby - tæt på naturen opføres 20 eksklusive boliger i længehuse.
Grunden skråner mod syd, her ligger fem boliglænger.
Længerne ligger på forskellige terrænniveauer - dette er
sammen med den ensidede taghældning, med til at skabe
et karakteristisk byggeri i en grøn sammenhæng.
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beliggenhedsplan
mål: 1:1000
Jelling Boligselskab
Afdeling 141-10
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Alle lejligheder er orienteret med opholdsrum mod syd eller vest og køkkenet mod ankomsten fra nord eller øst.
Længerne består af teglkerner, der indeholder bad, bryggers og værelser. Mellem de murede kerner placeres køkken/alrummet. Man har dermed fra opholdsrummet, tæt
kontakt til omgivelserne via det store vinduesparti mod
haven. Der er delvist overdækkede opholdsterrasser på
begge sider af boligen.
Alle boliger har egen indkørsel med p-plads og skur mod
gaden. Skuret er med til at afskærme det halvprivate udeophold på ankomstsiden.
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oversigtsplan, længe 1
mål: 1:200

Jelling Boligselskab

Længen består af følgende lejligheder:
Type A, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²
Type B, stue: 3 rums lejlighed, 90 m²
Type C, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²

type A
Bakkevangen 9

type B
Bakkevangen 7

type B
Bakkevangen 5

type B
Bakkevangen 3

type C
Bakkevangen 1
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oversigtsplan, længe 2
mål: 1:200

Jelling Boligselskab

Længen består af følgende lejligheder:
Type A, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²
Type B, stue: 3 rums lejlighed, 90 m²
Type C, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²

type A
Bakkevangen 15

type B
Bakkevangen 13

type C
Bakkevangen 11
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oversigtsplan, længe 3
mål: 1:200

Jelling Boligselskab

Længen består af følgende lejligheder:
Type A, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²
Type B, stue: 3 rums lejlighed, 90 m²
Type C, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²

type A
Bakkevangen 23

type B
Bakkevangen 21

type B
Bakkevangen 19

type C
Bakkevangen 17
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oversigtsplan, længe 4
mål: 1:200

Jelling Boligselskab

Længen består af følgende lejligheder:
Type A, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²
Type B, stue: 3 rums lejlighed, 90 m²
Type C, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²

type A
Bakkevangen 2

type B
Bakkevangen 4

type B
Bakkevangen 6

type C
Bakkevangen 8
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oversigtsplan, længe 5
mål: 1:200

Jelling Boligselskab

Længen består af følgende lejligheder:
Type A, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²
Type B, stue: 3 rums lejlighed, 90 m²
Type C, stue: 4 rums lejlighed, 106 m²

type A
Bakkevangen 10

type B
Bakkevangen 12

type B
Bakkevangen 14

type C
Bakkevangen 16
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Jelling Boligselskab

type C
mål: 1:100
brutto: 106 m2

Type A
Boligareal: 106 m²
Boligen er firerums, værelser, bad og bryggers placeres
i gavlen. Den er indrettet med åbent køkken i direkte
forbindelse med spiseplads og opholdsstue.
Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
lakeret lamelparket i egetræ. I badeværelse er der teglgule
rå klinker på gulvet og hvide fliser på vægge i bruseniche.
Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Miele. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I bryggerset er der
afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine og
en kondenstørretumbler.
I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik. Der er
fibernet i lejligheden.
Der tages forbehold for projektændringer og indhold (mål,
inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er cirka
mål.
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Jelling Boligselskab

type B
mål: 1:100
brutto: 90 m2

Type B
Boligareal: 90 m²
Boligen er trerums, værelser, bad og bryggers placeres i
den murede del. Lejligheden er indrettet med åbent køkken
i direkte forbindelse med spiseplads og opholdsstue.
Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
lakeret lamelparket i egetræ. I badeværelse er der teglgule
rå klinker på gulvet og hvide fliser på vægge i bruseniche.
Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Miele. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I bryggerset er der
afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine og
en kondenstørretumbler.
I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik. Der er
fibernet i lejligheden.
Der tages forbehold for projektændringer og indhold (mål,
inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er cirka
mål.
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Jelling Boligselskab

type C
mål: 1:100
brutto: 106 m2

Type C
Boligareal: 106 m²
Boligen er firerums, værelser, bad og bryggers placeres
i gavlen. Den er indrettet med åbent køkken i direkte
forbindelse med spiseplads og opholdsstue.
Det gennemgående gulv i stue, værelser og gangareal er
lakeret lamelparket i egetræ. I badeværelse er der teglgule
rå klinker på gulvet og hvide fliser på vægge i bruseniche.
Køkkeninventar er fra HTH og hårde hvidevarer er fra
Miele. Køkkenet er udstyret med komfur, emhætte og
køl/frys, og der er afsat plads og udført installationer til
opvaskemaskine ved køkkenvasken. I bryggerset er der
afsat plads og udført installationer til en vaskemaskine og
en kondenstørretumbler.
I lejligheden er der udtag til antenne- og telefonstik. Der er
fibernet i lejligheden.
Der tages forbehold for projektændringer og indhold
(mål, inventar, indretning, farve og lignende). Alle mål er
cirka mål.
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Udlejning - kontakt:

Forespørgsler:

Kundeservice
Mandag-Torsdag: 8.00-20.00
Fredag: 8.00-16.00
Tlf. 76 64 64 64 eller domea.dk
Mail: kundeservice@domea.dk
Udlejning: www.lejeboligen.nu

Domea Boligservice
Damhaven 3, 1. tv. 7100 Vejle
Mandag: 13.00-17.00
Torsdag - Fredag: 9.00-13.00
Tlf. 76 44 47 00
Mail: boligservice@domea.dk

