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ET LIV I GODE 
RAMMER

Lige Nord for Helsinge, blot få 
minutter fra bymidten, finder du 
Kernehusene. Et grønt og moderne 
rækkehuskvarter midt i Helsinges 
nye bydel, Troldebakkerne. 

Kernehusene er dog mere end bare 
almindelige rækkehuse. Her går 
det gode familieliv hånd i hånd med 
hverdagens praktik. Og der er gode 
rammer for både privatlivet, det 
aktive naboskab og for fælles, gode 
oplevelser. Uanset hvor i livet, du 
befinder dig.

Alt sammen i trygge rammer 
– tæt på både by og natur.

EN LANDSBY 
I BYEN

Selvom din bolig i Kernehusene er 
et moderne, nyopført rækkehus, kan 

vi sagtens love dig et nabolag med 
masser af sjæl. Og du vil opleve, at  
livet her minder om det på en klas-
sisk villavej. 

Den nye bydel, Troldebakkerne, er 
nemlig indrettet i mindre klynger, 
der sikrer ro, naboskab og tryghed. 
Flytter du ind i Kernehusene, bliver 
du beboer i en lille landsby – tæt på 
Helsinge by. 

HELT TÆT PÅ 
NATUREN

Bydelen, Troldebakkerne, strækker 
sig over 70 grønne hektar og indram-
mes af lokal natur. Her har alle første 
parket til de naturlige omgivelser, 
der kommer til at spille en stor rolle i 
hverdagen for bydelens beboere.

I Kernehusene kommer du nemlig til 
at leve side om side med naturen.  
Og det vilde, lokale plante- og dyreliv 
får lov at vokse helt ind i fællesarea-
lerne og området omkring din bolig.  

Så uanset, om du nyder udsigten  
fra dit vindue eller lufter din hund  
i nabolaget, er du sikret dejlige  
omgivelser.  

Bevæger du dig ud i Troldebakkerne 
og Helsinges grønne natur, vil du 
opdage, at der ikke er langt til din 
næste, gode naturoplevelse. I områ-
det kan du tage på sanketur, fange 
haletudser med familien eller pakke 
frokosten og tage på vandretur i 
skoven.

Velkommen til 
Kernehusene
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GODE RAMMER FOR 
HELE FAMILIEN

Som beboer i Kernehusene får du 
et etplans rækkehus med tre eller 
fire værelser. Boligerne har lyse, 
velindrettede rum, der skaber gode 
rammer i en travl hverdag, hvor det 
praktiske er i førersædet. Både for 
børnefamilien og for dig, der gerne 
vil bytte parcelhuset til en bolig med 
større frihed og mindre vedligehold. 

I forbindelse med din bolig finder du 
din egen private parkeringsplads og 
en grøn forhave med plads til leg 
eller til et cafébord, hvorfra morgen-

STEMPLET FOR EN 
BEDRE FREMTID

Hos Kernehusene bekymrer vi os om 
fremtiden og om vores fælles bære-
dygtighed. Både den sociale – og 
den, der sikrer, at vi passer godt på 
vores omgivelser. Så når vi bygger, 
gør vi det med stor respekt for det 
lokale dyre- og planteliv. Og med 
fokus på materialer, der hverken 
skader naturen, de arbejdende eller 
vores kommende beboere. 

Det betyder, at dit nye hjem i Kerne-
husene er DGNB-guld certificeret og 
bærer et særligt stempel for frem-
tiden. 
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kaffen kan nydes. På den modsatte 
side af dit rækkehus får du et mindre 
havestykke og terrasse med plads til 
familiehygge eller til middagsgæster 
i de varme måneder. Her kan inde-  
og udeliv smelte sammen i trygge  
rammer for både voksne og børn. 

I mellem husene er der et stort, 
grønt fællesareal, der både udgør 
en skøn udsigt og danner rammen 
om det aktive naboskab. Mange af 
Kernehusenes boliger vender mod 
fællesarealerne og har kig til de vilde 
blomster og det grønne græs. Og en 
fantastisk udsigt til Troldebakker-
nes skønne natur, som omkranser 
bebyggelsen.
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Kernen i det 
gode fællesskab

NABOSKAB 
I HØJSÆDET

I Kernehusene spiller det gode, 
trygge naboskab en vigtig rolle. Her 
bor man side om side og er en del af 
et nabolag, hvor der både er plads 
til at være sig selv og til at komme 
hinanden ved, når man ønsker det. 
Det sidste, er nemlig en naturlighed i 
Kernehusene, hvor man som beboer 
ikke alene har sit eget rækkehus, 
men også får del i en række attrak-
tive fællesfaciliteter.

KERNEN I DET GODE  
FÆLLESSKAB 

For at skabe gode rammer for et aktivt og trygt 
naboskab, følger der en række fællesfacilite-
ter med, når du lejer et hjem i Kernehusene.

•   Fælleshus med fuldt udstyret køkken og 
spisepladser. Fælleshuset kan bruges til 
fællesspisning og arrangementer med  
dine nye naboer og er et godt sted at  
samles om den spontane eftermiddags- 
hygge, aftener med brætspil eller krea-
værksted for børnene. 
 
Fælleshuset kan også bookes privat, og her 
er det muligt at samle venner eller familie 
til gode oplevelser – selv når det kræver 
mere albuerum, end din egen stue tillader.  
 
Fælleshuset er hyggeligt indrettet med 
inspiration fra den danske kolonihave, men 
med fokus på at skabe et praktisk og an-
vendeligt rum. Og heldigvis bliver der sørget 
for både indretning og vedligehold.

•   Gæsteværelse med køjeseng og plads til to 
overnattende gæster. Så uanset om det er 
et par gode venner, svigerforældrene eller 

måske et par børnebørn, du har på besøg, så 
er der plads til, at de kan blive natten over. 

•   Orangeri med lounge og brændeovn er 
indrettet med både varmelamper, lounge-
møbler og spisepladser. Og med en gam-
meldags pizzaluge i brændeovnen. Her  
er der plads til både planlagt hygge og  
spontane møder med dine naboer – eller 
måske et godt sted at nyde en stille stund 
med en bog eller computeren.

•   Redskabsskur med fælles haveredskaber,  
så alle ikke skal investere i plæne- og  
hækkeklipper.

•   Udendørs fællesterrasse med havemøbler 
og fælles grill.

•   Bordbænkesæt som findes rundt omkring  
i terrænet. 
 
Til børneleg og familiehygge finder du 
Kernehusenes grønne område med blandt 
andet bålplads, basketballnet, legeplads 
og fodboldmål. Det store grønne område 
ligger i Kernehusenes midte, så fra de fleste 
boliger, kan du holde opsyn med børnene fra 
dit hjem, mens de leger.
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Den treværelses bolig har skønt køkken- 
alrum, samt et praktisk indrettet bade-
værelse. Boligen har to lyse, rummelige 
værelser med store vinduespartier. I denne 
boligtype ligger køkkenet med vindueskig 
til din private forhave - og til nabolaget 
og den hyggelige, grønne villavej. I stuens 
modsatte ende er der udgang til terrassen, 
og det store, høje glasparti her binder dit 
hjem sammen med de grønne omgivelser. 
Til boligen hører også privat forhave, skur  
og egen privat p-plads lige uden for døren. 

Antal værelser: 3 
Størrelse: 78 kvm
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Den fireværelses bolig har et lyst og 
åbent køkken alrum og et stort bade-
værelse. I denne bolig får du tre lyse, 
velindrettede værelser med store vin-
duespartier. I stuen er der god plads til 
familielivet, madlavningen og sam-
været. Også i denne boligtype er der 
en fin, grøn udsigt fra stuen og direkte 
udgang til din egen private terrasse. 
Til boligen hører også privat forhave, 
skur og egen privat p-plads lige uden 
for døren. 

Antal værelser: 4 
Størrelse: 94-97 kvm

En fire-
værelses 
bolig 

10  Kernen i det gode liv



Situations-
plan

I LOKALOMRÅDET FINDER 
DU BLANDT ANDET:

•   Lokale gårdbutikker og gartnerier,  
som spisestedet Højbogård Café  
(2 km) eller Gundekildegaard i Vejby  
(7 km), hvor der kan plukkes jordbær.

•  Tisvilde strand (10 km).

•   Ramløse Havn ved Arresø (8 km).

•  Esrum Sø (16 km).

•  Frederiksborg slot (18 km).
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ET LYST HJEM MED 
GOD AKUSTIK

Vi synes, at det naturlige klæder 
både byggeriet og dets omgivelser. 
Derfor er Kernehusene opført i cer-
tificeret træ, der både giver dit nye 
hjem et råt og naturligt udtryk, og 
som bidrager til ansvarlig brug af 
vores skove. At bo i Kernehusene 
er en god oplevelse for den, der har 
øje for detaljen og ser du godt efter, 
vil du ikke kunne undgå at mærke 
harmonien mellem træ, sten og den 
vilde natur i området.

Uanset om du vælger en tre- eller 
fireværelses bolig, får du et lyst og 
lækkert hjem i Kernehusene. Væg-
gene er hvide, og de store vindues-
partier lukker omgivelserne helt ind 
i stuen.

Gulvet er lagt med laminatplanker 
i farven Dunnington Lys Eg. De lyse 
planker giver din bolig et varmt og 
naturligt look og så er de nemme 
at holde i hverdagen.

Køkkenet er udstyret med køle- og 
fryseskab, induktionskogeplade, 
opvaskemaskine og indbygningsovn. 
Og det hele står klar til, at du kan 
kaste dig over madlavningen fra 
første øjeblik. 

BADEVÆRELSE 

Ligesom dit køkken, er dit bade-
værelse i Kernehusene lyst og let 
indrettet. Med hvidmalede vægge 
og grå gulvfliser er det både nemt at 
indrette og at holde rent. På væg-
gene i brusekabinen er der hvide, 
blanke klinker. 

I badeværelset finder du både spejl 
og skab til opbevaring. Og der er 
udtag til både vaskemaskine og 
tørretumbler. Vær dog opmærksom 
på, at vaskemaskine og tørretumbler 
ikke hører til din bolig, når du som 
lejer flytter ind.

Indretning af dit hjem Dette er os bag 
KernehuseneEt helt særligt kendetegn i alle Ker-

nehusenes bolige er en opadgående 
hældning på loftet gennem hele 
boligen, som ender ved de store vin-
duesparter og giver rummelighed og 
åbner dit hjem op mod omgivelserne. 
Loftet er beklædt med lys, natur-
farvet Troldtekt, der både skaber et 
moderne, råt look og giver din bolig 
en ekstraordinær god akustik.

KØKKEN

I dit køkken i Kernehusene finder du 
hvide, rummelige HTH-skabe med 
sorte metalgreb. Bordpladen er et 
mørkt, stilrent laminat i farven beton, 
der skaber god kontrast i køkkenet. 

I køkkenet er der et særligt fokus på 
funktionaliteten, og du vil både finde 
rigeligt med bordplads og stik til 
køkkenmaskiner, mm. 

UDLEJNING

Hvis du gerne vil leje en bolig i  
Kernehusene – eller har du  
spørgsmål om boligerne, fælles- 
faciliteterne eller området – så er  
du velkommen til at kontakte vores 
dygtige mæglere hos danbolig.

HVEM BYGGER?

Kernehusene er udviklet og opføres 
af ejendomsudvikler Tetris A/S. 
Konceptet er tegnet af Trine 
Schneider Arkitekter, og bag selve 
byggeriet står totalentreprenør 
Rasmus Friis A/S.

Tetris er en analysebåret ejendoms-
udvikler med fokus på udvikling af 
bæredygtige koncepter. Vi bruger 
data, analyser, erfaringer og indsigter 
til at udvikle bedst mulige rammer 
for flest mulige mennesker.

Vi har god erfaring med at bygge 
rækkehuse og fællesskaber. Du kan 
eksempelvis se vores seniorbolig- 
fællesskaber, Agorahaverne, på  
agorahaverne.dk eller se nogle af 
vores andre byggeprojekter på  
tetris.as

KONTAKT 
VORES MÆGLER 
HOS DANBOLIG:

danbolig København
Projektsalg & Udlejning
Tlf. 7020 3017
koebenhavn.projektsalg@danbolig.dk
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Du kan finde flere informationer på:

kernehusene.dk

Kontakt:

koebenhavn.projektsalg@danbolig.dk

Tlf. 7020 3017
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