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visualisering
Jelling Boligselskab
Afdeling 141.11 - Gårdhavehusene
Fårupled 2, 4 og 6
7300 Jelling

Gårdhavehusene
i Jelling
Boligselskabet
Domea

Horsens

Jelling
Boligselskab
Afdeling
60.09 opfører 24 nye rækkehuse på
Fårupled
2-6
i Jelling.
Godsbanegade
4, 6 og 8

8700 Horsens

Den nye bebyggelse vil i sin helhed fremstå, som et
attraktivt og indbydende grønt kvarter. Det grønne gennemgående bånd, som forbinder bebyggelsen, inviterer
til leg og ophold med sine grønne nicher og rekreative
områder.
Husene ligger opdelt i klynger, som skaber mindre enheder og luft i bebyggelsen, hvor sigtelinjer og overblik
bevares. Husene fremstår i fin arkitektonisk kontrast mellem lys gul murværk de grå vinduer og døre og afsluttes
med en tilsvarende grå murkrone.
Hvert hus har egen forhave med skur og indkørsel som
er afskærmet fra nabohusene. Baghaven har en delvist
overdækket indelæggende terrasse og et dejligt haveområde, afskærmet for indkig.
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gæsteparkering
belægningsskift

Bebyggelsen
Bebyggelsen består af 6 klynger, som indeholder mellem 3 til 5 boliger i 3 forskellige typer. Grunden er på ca.
11.668 m2 og bebyggelsen er ca. 2350 m2. Indkørslen
til bebyggelsen er fra Fårupled ind ad 3 seperate veje.
Hovedvejen Fårupvej ligger umiddelbart lige øst for
bebyggelsen.
De forskellige boligtyper indholder følgende:
9 stk. type A : 4-rums bolig
10 stk. type B: 3-rums bolig
5 stk. type C: 2-rums bolig
Tilgængelighed
Området har egen adgangsveje ind til hhv. nr 2,4,6 og
har parkeringsplads ved hver bolig. Yderligere er der
afsat 12 parkeringspladser spredt hensigtsmæssigt i
bebyggelsen.
Hele bebyggelsen har niveaufri adgang til alle indgange
til boligerne. Kørefaste fliser og armeret parkeringsområde sikrer tilgængeligheden ved ankomstområdet.
Boligen er indrettet med brede hoveddøre og en god
fripassage i entré. Badeværelser har god vendeplads til
kørestolsbrugere.
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Boligerne opfylder basiskravene fra Bygningsreglementet
og almenboligloven.
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Facader og terrasser
De tilbagetrukne terrasser opdeler facaderne og får dem
til at fremstå som mindre huse fra syd.
Husene har ensidig taghældning hældende mod haven,
derved skabes en høj facade mod ankomst området og
en mere intim stemning mod den private have og terrasse. Skurene har samme taghældning og fremstår i
samme plademateriale, som også beklæder terrasseområdet.

Østfacade

Vestfacade

Der er fast overdækning ved alle indgange og terrasser.
Installationer og hårde hvidevarer
I alle boliger forefindes teknikskabet i enten entré eller
bryggers med tekniske installationer. Teknikskabene har
skydelåger.
Desuden har alle boliger komfur med emhætte, køle- og
fryseskabe, som vist på indretningsplanerne. I bad eller
bryggers er afsat plads og udført installationer til vaskemaskine og tørretumbler.
Antennestik og datastik findes hensigtsmæssigt placeret
i alle værelser samt stue (afmærket på indretningsplaner)

Nordfacade

Sydfacade
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Type A
Boligareal : 112/114 m2

# 02 Fårupled 2B , 112 m2
# 03 Fårupled 2C , 112 m2
# 04 Fårupled 2D , 114 m2
# 09 Fårupled 4B , 112 m2
# 10 Fårupled 4C , 112 m2
# 11 Fårupled 4D , 114 m2
# 22 Fårupled 6G , 112 m2
# 23 Fårupled 6H , 112 m2
# 24 Fårupled 6K , 114 m2

Skur
4,7 m²

BOLIG TYPE A

Boligen er indrettet med et gennemlyst centralt rum
hvori køkken, spiseplads og opholdsstue findes. Store
vinduespartier til have og terrasse giver et godt lys ind i
boligen. Fra sydvendte værelser og stue er der adgang til
terrassen på ca. 31 m2. Mod nord ligger eget skur på 4,7
m 2.
Det gennemgående gulv er lamelparket i egetræ i stue,
værelser, éntre og gangarealer. I badeværelser er der
klinker.
Alle boliger har komfur med emhætte, køle- og fryseskabe, som vist på indretningsplanerne. I bryggers er afsat
plads og udført installationer til vaskemaskine og tørretumbler.
Antennestik og datastik findes hensigtsmæssigt placeret i
alle værelser samt stue (afmærket på indretningsplaner).

Indkørsel
Græsarmering

Kørefaste fliser

Bad
4,4 m²

Teknik

Bryggers
2,7 m²

Entre
3,2 m²

OPV

VM
TT
Køkken
Type A
Gang
7,5 m²
Værelse
16,7 m²

DA
Værelse
8,6 m²

Værelse
8,6 m²

DA

DA

Skravering markerer nedhængt loft.
(Der tages forbehold for projektændringer og indhold.)

Køkken/alrum
38,3 m²
Terrasse

D
A
VM / TT
OPV

= Telefon- / datastik
= Antenne
= Installationer til vaskemaskine og tørretumbler
= Installationer til opvaskemaskine

DA

DA
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Type B
Boligareal : 94/96/97 m2
Boligen er indrettet med et gennemlyst centralt rum
hvori køkken, spiseplads og opholdsstue findes. Store
vinduespartier til have og terrasse giver et godt lys ind i
boligen. Fra sydvendte værelser og stue er der adgang til
terrassen på ca. 21 m2. Mod nord ligger eget skur på 4,7
m 2.

# 06 Fårupled 2F , 94 m2
# 07 Fårupled 2G , 97 m2
# 12 Fårupled 4E , 96 m2
# 13 Fårupled 4F , 94 m2
# 14 Fårupled 4G , 94 m2
# 15 Fårupled 4H , 97 m2
# 17 Fårupled 6B , 94 m2
# 18 Fårupled 6C , 94 m2
# 19 Fårupled 6D , 94 m2
# 20 Fårupled 6E , 97 m2

Skur
4,7 m²

BOLIG TYPE B

DA

Bad
4,8 m²

Entre
3,2 m²

Værelse
7,4 m²

Det gennemgående gulv er lamelparket i egetræ i stue,
værelser, éntre og gangarealer. I badeværelser er der
klinker.
Alle boliger har komfur med emhætte, køle- og fryseskabe, som vist på indretningsplanerne. I bryggers er afsat
plads og udført installationer til vaskemaskine og tørretumbler.
Antennestik og datastik findes hensigtsmæssigt placeret i
alle værelser samt stue (afmærket på indretningsplaner).

Indkørsel
Græsarmering

Kørefaste fliser

Bryggers
3,7 m²

Teknik

VM
TT

Køkken
Type B
OPV
DA

DA

Køkken/alrum
45,1 m²

Værelse
11,8 m²

Skravering markerer nedhængt loft.
(Der tages forbehold for projektændringer og indhold.)
Terrasse

D
A
VM / TT
OPV

= Telefon- / datastik
= Antenne
= Installationer til vaskemaskine og tørretumbler
= Installationer til opvaskemaskine

DA

DA
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# 01 Fårupled 2A , 77 m2
# 05 Fårupled 2E , 77 m2
# 08 Fårupled 4A , 77 m2
# 16 Fårupled 6A , 77 m2
# 21 Fårupled 6F , 77 m2

Skur
4,7 m²

BOLIG TYPE C

Type C

Indkørsel
Græsarmering

Kørefaste fliser

Boligareal : 77 m2
Boligen er indrettet med et centralt rum hvori køkken,
spiseplads og opholdsstue findes. Store vinduespartier
til have og terrasse giver et godt lys ind i boligen. Fra det
sydvendte værelse og stue er der adgang til terrassen på
ca. 15 m2. Mod nord ligger eget skur på 4,7 m2.
Det gennemgående gulv er lamelparket i egetræ i stue,
værelse, éntre og gangarealer. I badeværelser er der
klinker.

Bad Type C
4,7 m²

Entre
5,1 m²

Værelse
13,0 m²

VM
TT

Teknik
DA

Alle boliger har komfur med emhætte, køle- og fryseskabe, som vist på indretningsplanerne. I bad er afsat plads
og udført installationer til vaskemaskine og tørretumbler.
Antennestik og datastik findes hensigtsmæssigt placeret i
alle værelser samt stue (afmærket på indretningsplaner).

OPV

Køkken
Type C

Skravering markerer nedhængt loft.
(Der tages forbehold for projektændringer og indhold.)
Terrasse

D
A
VM / TT
OPV

= Telefon- / datastik
= Antenne
= Installationer til vaskemaskine og tørretumbler
= Installationer til opvaskemaskine

Køkken/alrum
37,6 m²

DA

DA
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7300 Jelling

Udlejning - kontakt:

Fremvisning og forespørgsler:

Kundeservice
Telefon: + 45 76 64 64 64
Mail: kundeservice@domea.dk

Domea Boligservice
Damhaven 3, 1. tv.
Telefon: 76 44 47 00
Mail: boligservice@domea.dk
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