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Sommerlyst i Holmbladsgadekvarteret

Om Holmbladsgadekvarteret

I 1997 indleder man byfornyelsesprojektet Kvarterløft 

Holmbladsgade, og i årene frem til 2003 gennemgår det nedslidte 

arbejderkvarter en fysisk og kulturel forandring. 

Kvarterløft Holmbladsgade består bl.a. i istandsættelse af 

områdets gader og udendørsarealer såvel som en omfattende 

renovering af boligmiljøet. Der er lagt stor vægt på at styrke 

kvarterets fælles inden- og udendørs arealer, hvilket understøttes 

af, at områdets beboere i høj grad er drivkraften bag 

Kvarterløftsprocessen. Det betyder, at kvarteret i dag omfatter en 

lang række sociale rum bl.a. Prags Boulevard, Det Maritime 

Ungdomshus, Kvarterhuset m.fl.

Transport- og indkøbsmuligheder                                           

Offentlige transportmidler er let tilgængelige, da der går 

busforbindelser fra Holmbladsgade. Derudover ligger Sommerlyst 

5 minutters gang fra Amagerbro St., hvorfra der både går metro-

og busforbindelser. 

Lokation

Sommerlystbebyggelsen ligger i Ålandsgadekarréen i Holmblads-

kvarteret. Byggeriet har en attraktiv beliggenhed nær 

Amagerbrogade, som er Amagers mest vitale færdselsåre og 

handelsgade. 

Her er det blomstrende forretnings- og byliv omdrejningspunktet 

for bydelens accelererende udvikling.



Det forholder sig på samme måde med områdets indkøbsmuligheder, 

da det nærtliggende Amager Centret og Amagerbrogade byder på et 

hav af forskellige butikker og supermarkeder. Ligeledes ligger 

Sommerlyst ikke langt fra naturskønne områder som Amager Strand 

og Amagerfælled.   

Om byggeriet                                                               

Sommerlystbyggeriet er en randbebyggelse langs Holmbladsgade og 

Geislersgade. Bebyggelsen består af 28 boliger med indgang fra 

terræn, trappeopgange via altangange. Der er ni lejligheder i ét plan, 

seksten i to plan og tre i tre plan, der er fordelt i familievenlige fire 

plus værelsesboliger og et mindre antal to- og treværelses. 

I byggeriets stueetage mod Holmbladsgade er der erhvervslejemål.

Bæredygtighed

Sommerlyst er et lavenergibyggeri.                                         

Bæredygtighed samt miljø- og energimæssige hensyn har været 

væsentlige parametre under Sommerlysts tilblivelse Byggeriets 

udformning tillader et stort lysindfald i dagtimerne, hvilket mindsker 

behovet for brug af kunstigt lys. Derudover udnyttes tagfladerne til at 

sikre bæredygtige løsninger i form af solcelleanlæg, som mindsker 

bygningens elforbrug. Andre tagflader fungerer som grønne tage, som 

aflaster afløbssystemet betydeligt. 

Boliger med fællesskab

Kvarterets historie er præget af et stærkt fællesskab som 

Sommerlystbyggeriet favner. Fællesgården administreres af et fælles 

gårdlaug. Gården rummer terrassekroge, grillhjørner og en grøn 

plæne og fungerer som samlested for alle karréens beboere. 

Sommerlystbyggeriet afspejler på mange måder kvarterets dynamik 

og synergien mellem forretningsdrivende og beboere, ligesom det 

også favner områdets oprindelige københavnerstemning. 

Boligernes opvarmning:

Alle lejligheder er forsynet med gulvvarme. 

Det er derfor ikke tilladt at fastgøre eller bore i gulvene.

Sommerlystbebyggelsen 



Situationsplan 



Lejlighed 01
5 værelses 106 m2 bolig i 2 plan 

Lejlighed 01 – Geislersgade 4A

106m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).

Privat forhave



Lejlighed 02 – Geislersgade 4B

103 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).

Lejlighed 02
5 værelses 103 m2 bolig i 2 plan

Privat forhave



Lejlighed 03
5 værelses 103 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 03 – Geislersgade 4D

103 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).

Privat forhave



Lejlighed 04
5 værelses 109 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 04 – Geislersgade 4C

109 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).

Privat forhave



Lejlighed 05
5 værelses 114 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 05 – Geislersgade 2, 2. sal – Dør 4 

114 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 06
5 værelses 114 m2 bolig i 3 plan

Lejlighed 06 – Geislersgade 6A

114 m2 fordelt på 3 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).

Privat forhave



Lejlighed 07
5 værelses 114 m2 bolig i 3 plan

Lejlighed 07 – Geislersgade 6B

114 m2 fordelt på 3 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).

Privat forhave



Lejlighed 08
5 værelses 113 m2 bolig i 3 plan

Lejlighed 08 – Geislersgade 6C

113 m2 fordelt på 3 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).

Privat forhave



Lejlighed 09
5 værelses 115 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 09 – Holmbladsgade 26, 1. sal – dør 6

115 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 10
5 værelses 111 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 10 – Holmbladsgade 26, 1. sal – dør 5

111 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 11
5 værelses 114 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 11 – Holmbladsgade 26, 1. sal – dør 2

114 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 12
5 værelses 114 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 12 – Holmbladsgade 26, 1. sal – dør 1

114 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 13
5 værelses 115 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 13 – Holmbladsgade 26, 1. sal - dør 3

115 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 14
5 værelses 115 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 14 – Holmbladsgade 26, 3. sal – dør 5

115 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 15
5 værelses 115 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 15 – Holmbladsgade 26, 3. sal – dør 1

115 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 16
5 værelses 113 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 16 – Holmbladsgade 26, 1. sal – dør 4

113 m2 fordelt på 2 plan

5 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 17
4 værelses 106 m2 bolig i 1 plan

Lejlighed 17 – Geislersgade 2, 1. sal - th

106 m2 fordelt på 1 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 18
4 værelses 106 m2 bolig i 1 plan

Lejlighed 18 – Geislersgade 2, 2. sal – dør 1

106 m2 fordelt på 1 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 19
4 værelses 113 m2 bolig i 1 plan

Lejlighed 19 – Geislersgade 2, 3. sal – dør 1

113 m2 fordelt på 1 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 20
3 værelses 113 m2 bolig i 1 plan m. privat tagterrasse

Lejlighed 20 – Geislersgade 2, 4. sal 

113 m2 fordelt på 1 plan

3 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 21
2 værelses 72 m2 bolig i 1 plan

Lejlighed 21 – Geislersgade 2, 1. sal - tv

72 m2 fordelt på 1 plan

2 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 22
4 værelses 99 m2 bolig i 1 plan

Lejlighed 22 – Geislersgade 2, 2. sal – dør 2

99 m2 fordelt på 1 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 23
4 værelses 100 m2 bolig i 1 plan

Lejlighed 23 – Geislersgade 2, 2. sal – dør 3

100 m2 fordelt på 1 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 24
4 værelses 101 m2 bolig i 1 plan

Lejlighed 24 – Geislersgade 2, 3. sal – dør 3

101 m2 fordelt på 1 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 25
4 værelses 98 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 25 – Holmbladsgade 26, 3. sal – dør 4

98 m2 fordelt på 2 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 26
4 værelses 105 m2 bolig i 2 plan

Lejlighed 26 – Holmbladsgade 26, 3. sal – dør 2

105 m2 fordelt på 2 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 27
4 værelses 93 m2 bolig i 2 plan m. privat tagterrasse

Lejlighed 27 – Holmbladsgade 26, 3. sal – dør 3

93 m2 fordelt på 2 plan

4 værelser

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Lejlighed 28
2 værelses 66 m2 bolig i 1 plan m. privat tagterrasse

Lejlighed 28 – Geislersgade 2, 3. sal – dør 2

66 m2 fordelt på 1 plan

2 værelse

Lejligheden og badeværelset                                                                  

Badeværelset er indrettet med separat bruseniche, væghængt 

toilet, håndvask og spejl. Desuden er der forberedt til, at beboerne 

kan medbringe og installere egen vaskemaskine og tørretumbler 

(max 600d x 600b.mm). Der findes intet fællesvaskeri i 

ejendommen.

Badeværelsesgulvet er udført i en mørkegrå klinke med grå fuge og 

skridsikker behandling. Væggene i brusenichen er udført med 

vægfliser fra gulv til loft i en mørkegrå flise og grå fuge. Resterende 

vægge på badeværelset er hvidmalet.

Boligens vægge samt andre overflader er glatte og hvidmalede. I de 

øvrige rum er gulvet udført som lamelparket i egetræ.

Køkkenet består af hvide skuffer og låger med børstet stålgreb, 

laminatbordplade med alu forkant og sokkel i hvid med alu

skureliste, køkkenet er af mærket TVIS.

Køkkenet er ved indflytning forsynet med glaskeramisk komfur fra 

Gram og emhætte. Der er forberedt til køle-/fryseskab, som beboer 

selv medbringer ved indflytning (max. 600d x 600b.mm).



Depotoversigt - Kælder



Depotoversigt - Stue



Depotoversigt – 1.Sal



Depotoversigt – 2.Sal



Depotoversigt – 3.Sal


