
Fakta-ark for AAB afdeling 106-2, rækkehuse 

Adresser og udlejningstidspunkter: 

Torvevej A-R, 2740 Skovlunde 

Indflytning forventes fra den 15. marts 2022.  

 

14 rækkehuse på 4 rum. 

 14 stk.  4-rums på ca. 99-106 m2 Foreløbigt huslejeniveau ca. 10.179 kr. / måned.  

Ovenstående er ekskl. forbrug for el, vand og internet, som afregnes direkte mellem beboer og 
forsyning/leverandør. Boligerne opvarmes med varmepumpe.   

Alle boliger er ens og har samme nettoareal, forskellen i bruttoarealet udgør alene gavle og 
brandsektionering.  

Indskud er ca. 50.300 kr. 

Fremvisning 
Boligerne er ikke færdigbyggede, men på AAB.dk/nybyggeri ligger plantegninger af de forskellige 
boligtyper, samt en virtuel fremvisning af boligerne.  

Husdyr 
Husdyr følger afdelingens gældende husorden. Husdyr er ikke tilladt ved førstegangsudlejningen. 
Der tages stilling til hvorvidt der må holdes husdyr på det første beboermøde i afdelingen.  

Køkken 
Alle boliger har et køkken fra Invita med armatur fra Børma.  

Hvidevarer 
Der medfølger køl/frys og komfur samt emhætte i køkken, som er en del af ventilationsløsningen. 
Ventilationen er en decentral løsning med aftræk via emhætte i køkken og udsugning i 
badeværelse og med indblæsning i opholdsrum.  

Køkkenet er forberedt for installation af opvaskemaskine. Beboer skal selv indkøbe og installere 
opvaskemaskinen (standard størrelse) eller alternativt indkøbe et skab og placere i ”hullet”.  

Materialer 
Rækkehusene opføres som et modulbyggeri, og består af rumstore præfabrikerede bokse med træ 
som bærende element. Alle vægge er hvidmalede gipsvægge.  

Offentlig transport 
Boligerne ligger tæt ved Skovlunde Station (S-tog).   

Parkering og cykelparkering 
Boligerne bliver en del af AAB’s eksisterende afdeling 106, hvor der findes gode 
parkeringsmuligheder. Der er mulighed for parkering foran boligerne samt større parkeringsanlæg 
mod nord langs med Torvevej.   



Kantzoner  
Der etableres mindre flisebelagt areal med skur foran boligerne og en terrasse på bagsiden ind 
mod fælles grønt areal.  

Faciliteter 
Badeværelser etableres med mulighed for opstilling af vaskemaskine og tørretumbler (kondens) i 
søjle.  

Foran hvert rækkehus findes et mindre skur på terræn for opbevaring.  

Internet  
Der er indgået aftale med Yousee om levering af internet og TV. Beboerne skal dog selv indgå 
aftale med Yousee om dette.  

Generelt 
Der er mindre skur på terræn til hver bolig.  

Boligerne opvarmes via en luft/luft varmepumpe. Der er el-gulvvarme i badeværelse.  

Gulve i boligerne er parketgulv i Eg.  

Beboerdemokrati 
Husorden vil følge den eksisterende afdelings husorden.  

Særligt omkring indflytning 
Der er mange, der flytter ind samtidig, så husk at tage hensyn til hinanden.  

Om fakta-arket 
I dette fakta-ark om AAB’s nybyggeri, afdeling 106-2, samler vi de informationer vi har tilgængeligt 
løbende.  

Hvis du savner information om afdelingen bedes du sende en mail til aab@aab.dk, og angiv emnet 
til ”Afdeling 106-2”. Vi vil herefter forsøge at finde svar på dit spørgsmål og tilføje informationen til 
fakta-arket, så andre ligeledes kan få glæde af information.  

Oplysninger der ikke fremgår af fakta-arket, skyldes i de fleste tilfælde, at AAB ikke er vidende om 
det før senere i byggeprocessen.  


