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Fjordbakken, 31/03/2017
Velkommen til vores opdaterede nyhedsbrev på Fjordbakken.
Først en stor tak til alle jer (ca. 30) som mødte op til informationsmødet med
og Holbæk
Kommune d. 22 marts 2017. Det store fremmøde vidner om interessen for Fjordbakken området og
hvad fremtiden bringer omkring byudviklingen.
I øvrigt kan vi fortælle, at der nu er turbo på grundsalget. Det er nu toget kører, hvis man vil sikre sig en
byggegrund med den attraktive beliggenhed på Fjorddraget med udsigt mod Holbæk Fjord. Vi har inden
for de sidste dage reserveret 4 byggegrunde – Foråret er over os og det går hurtigt nu.

Det er Rishøjgaard P/S en stor glæde at kan annoncere eksklusivt for alle læsere af vores nyhedsbrev,
at der er tegnet kontrakt med
om bygning af ikke mindre end 10 rækkehuse på
Fjorddraget. Rækkehusene vil variere i størrelser fra 112 m2 og op til 136 m2.
Husene vil blive placeret på den attraktive beliggenhed mod syd på Fjorddraget. Det er hensigten at der
skal bygges i alt ca. 39 rækkehuse. Husene vil være i et og 2 plan, men ens for alle vil være at de
bygges i kvalitetsmaterialer som er velkendt af mange i forhold til DANHAUS bebyggelser – men
herudover vil husene også blive udbudt til meget attraktive priser der starter ved 1,995 mkr.
Direktør for Rishøjgaard P/S Henrik Krebs udtaler: ”Det har været vigtigt for os at levere et
kvalitetsbyggeri – men frem for alt også nyt byggeri som er opnåeligt af familier og ældre, som ikke vil
investere hele formuer i deres ejendom. Kombinationen af to plan og etplans huse tror vi vil være til
glæde for de fleste, og Fjordbakken området vil udvikle sig som et attraktivt område af Holbæk by med
en varieret blanding af unge familier med børn samt ældre som nyder alderdommen i et nyt energi
optimeret hus med en lav varmeregning”.
De af husene som opføres i to plan, vil alle have mulighed for at etablere en flot og lækker terrasse på
toppen af deres carport. Foruden at dette giver en unik udsigt over Holbæk fjord, vil denne indretning
udnytte de ekstra kvadratmeter en carport ellers optager – der er tænkt over tingene hos DANHAUS.
HUSK, at I allerede nu kan rette henvendelse til danbolig i Holbæk, såfremt I er interesseret i
salgsmateriale, blive skrevet op til køb af en bolig eller komme på besøg og få forklaret hele prospektet
nærmere.
Som tidligere annonceret, afholder vi et stort ÅBENT HUS ARRANGEMENT lørdag d. 15 april 2017
klokken 12-14 på Fjorddraget 36-38. Ved dette arrangement vil der blive serveret grillede pølser og
brød samt sodavand og øl for alle fremmødte.
Vi garanterer en god snak med alle som møder op, og der bliver mulighed for at træffe de bedste
eksperter i byggeri som vi kan finde. Her vil Danbolig, DANHAUS og Lasse Larsen Huse blandt andet
kunne give en snak om, hvordan der kan tilbydes nybyggeri med optimal indretning og energirigtig
tilpasning.
Arkitekt JEPPE UTZON sammen med Living House Copenhagen vil også være til stede og fortælle om
tankerne bag ved design og indretning af de flotte Utzon Gårdhavehuse, som lige snart er færdig
byggede.
Holbæk Kommune og
vil yderligere være at møde – hvor Kommunen kan bidrage med
oplysninger om byggeansøgning og lokalplan. Og eksklusivt vil Sparekassen have et særligt tilbud med
i hånden, til dem der drømmer om et af vores nye rækkehuse.
MØD OP – VI GLÆDER OS VANVITTIGT TIL AT SE JER PÅ DEN RØDE LØBER DENNE DAG.
Med venlig hilsen
Rishøjgaard P/S

