
Det bliver godt at
komme hjem
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Forestil dig følelsen af at komme hjem. 
Velkendte bygninger som pejlemærker i 
horisonten. Nøglens hjemmevante klik

i døren. Det bløde bump af tasken mod
gulvet og det hjemlige virvar af sko i

entreen og nøgler på bordet. Du sænker 
skuldrene, slapper af. Nu er du hjemme.

Sådan et sted er Cikoriehaven.



Lige mellem det store, fredede naturområde 
Sejlbjerg mose og Hedehusene ligger 
Cikoriehaven. 110 arkitekttegnede lejligheder 
og rækkehuse midt i alt det, der skaber 
rammerne om et hjem og en hverdag.

Udenfor er et gårdrum af muligheder. Fælleshus 
og orangeri, naturlegepladser og terrasse, 
udekøkken og små, grønne lommer, hvor du 
hjemmevant kan falde i snak med naboen.

Indenfor er du hjemme. Lyse værelser.
Et badeværelse, hvor dagen starter og slutter 
godt. Og i midten et køkkenalrum med plads til 
hverdagen og hele familien. 

Her er 200 meter til skoven og 3 minutter på 
cykel til toget mod København og Roskilde. 

5Se mere på — cikoriehaven.dk
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Visualisering — Gårdrum



Her er det rart at være.
I et køkkenalrum med god plads til
hverdag og familie, mad og gæster,

og med udsigt fra altan eller terrasse
til fællesskabet og livet nede i gården.

9Visualisering — Køkkenalrum



Uanset hvor du skal hen, hvad
du skal opleve, glæder du dig

til at komme hjem igen. 
For hjemmet er din grobund

og din base. Dit helle. Og det er
altid godt at komme hjem.
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Visualisering — Stue



Visualisering — Køkkenalrum
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Et køkken, der skaber
hverdagens rammer 

Køkkenalrummet er hjemmets omdrejningspunkt – og med 

god grund. Rummet er i åben forbindelse med stue og altan/

terrasse, så du kan lave mad med udsigt til børnenes leg i stuen, 

samtalen på altanen og den hjemlige hygge om bordet.

Alle lejligheder har også et depotrum, der gør hverdagen lidt lettere.  

På de lune dage er det perfekt at slå døren op, træde ud og nyde 

udelivet på din altan eller terrasse – omgivet af luft og plads.

Visualisering — Stue / Køkkenalrum 15



 Slå terrassedøren op, træd ud
 og nyd hverdagens lille pause i dit eget,
 private uderum. Alle lejlighederne har
altan eller terrasse med udsigt til livet

 udenfor, så du får et perfekt sted til lange   
 sensommeraftener, lune forårsdage og  
  sommerens solskin – uanset om du

sidder her med gæster,   familien
 eller alene med en bog.



Visualisering — Terrasse
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Her starter og slutter dagen godt

Vågn op i et soveværelse med udsigt til livet udenfor og gå til ro 

omgivet af plads og luft.

På badeværelset får du plads, opbevaring og de perfekte 

rammer til en god morgen. Det er lyst og nordisk med en 

elegant glasafskærmning, integreret vaskesøjle og et stilrent 

baderumsmøbel med praktisk opbevaring.

Visualisering — Badeværelse / Soveværelse
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22 Visualisering — Altan



Lige nede i gården venter 
orangeri og fælleshus

I gården kan du nyde de lune forårsdage, sommersolen og 

sensommeren. Her er udekøkken og grill, terrasser og to 

naturlegepladser omgivet af enggræs, frugttræer, buske

og cikorieblomster.

Midt i det hele ligger fælleshuset og orangeriet. 

Her kan du hjemmevant falde i snak med de andre, og 

orangeriet indbyder til uformel hygge – men når du slår 

foldedøren op mellem fælleshus og orangeri, er her plads 

til livets store begivenheder: fest, dåb, fødselsdag og 

fællesspisning. For huset er opvarmet og har garderobe, toilet 

og et rummeligt køkken.

Der er desuden gratis parkering både i terrænet udenfor og 

i p-husene i Nærheden. Her finder du også de første mange 

ladestandere: der er 16 ladestandere og plads til 24 mere 

på øverste dæk af p-huset lige ved Cikoriehaven samt 57 

ladestandere på taget af p-husene på Sporstræde 45 og 

Kongelysvej 177.

25Visualisering — Orangeri / Fælleshus / Gårdrum 
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Visualisering — Orangeri / Fælleshus / Legeplads / Gårdrum
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Visualisering — Fælleshus / Orangeri



 Samtidig bor du i Nærheden.
 I en helt ny bydel, der giver

 din hverdag lige de flere muligheder.
 Her er indkøb og byliv. Legepladser

 og springcenter. Grønne pladser
 og fælles byhave. En nyåbnet skole,
 tre Kvarterhuse og få minutter til

 togstationen. Alt sammen
 lige i Næ rheden.
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En hverdag i
Nærheden af det hele

Nærheden er den nye bydel i Hedehusene. Et sted, hvor 

forstadslivet nyfortolkes i grønne rammer og med rum til 

fællesskaber og oplevelser.

Her er indkøb, skole og station i gåafstand. Tre fælles 

Kvarterhuse, der som moderne forsamlingshuse har plads til 

det, du og dine naboer vil: fællesspisning, foredrag, spilaftener, 

krea-hold og hobbyværksted.

Overalt i Nærheden kan du udforske de grønne parker, 

legepladserne, fitnesszonerne og roen på Hvile Pladsen 

samt kilometervis af snoede, bakkede stier og cykelruter, der 

forbinder det hele. Dyrk grøntsager i Nærhedens køkkenhave og 

lav sommerens måltider i det fælles udekøkken.

Og i Nærheden er storbyerne tæt på: der er 7 minutter til 

Roskilde og 18 minutter til København med tog.

Et hjem midt mellem grøn natur 
og spændende by

200 meter fra Cikoriehaven ligger det store, fredede 

naturområde Sejlbjerg mose; det perfekte sted til både gåtur, 

skovtur og løbesko.

Lidt længere væk finder du det kuperede natur- og 

aktivitetsområde Hedeland. Her er udsigt over søer, bakker, 

skov og marker. Stier og vandreruter lader dig udforske hele 

området, og stedet byder også på den populære skibakke, 

kælkebakke samt golfbaner, naturlegeplads og fitnessbaner.

Og når byen kalder, er der blot en lille kilometer ind til centrum 

af Hedehusene. Her er alle de specialbutikker og muligheder, 

som byen byder på: bibliotek og idrætspark, svømmehal og et 

rigt foreningsliv, station og kulturcenter.

Klokken ringer ind til en 
anderledes skoledag

Science og innovation på skemaet. Bevægelse i undervisningen. 

Og et farvel til faste klasseværelser og tavleundervisning.

450 meter fra Cikoriehaven ligger Læringshuset, der er blandt 

landets førende skoler indenfor projektbaseret læring. Udviklet 

i samarbejde med LEGO Education, Microsoft og Teknologisk 

Institut er det et sted, hvor børnene lærer i kreative, aktive 

arbejdszoner med fokus på samarbejde og projekter. 

Læringshuset rummer også SFO, integreret børnehave med 

vuggestue og klub.

Visualisering — Cikoriehaven / Område
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Omtanke for dig og dit hjem

Cikoriehaven bliver certificeret til DGNB Guld jf. 

kriterierne fra Green Building Council Denmark. For dig 

betyder det en sikkerhed for, at dit kommende hjem er 

bygget med omtanke for dig som beboer. 

Du kan læse mere om, hvad en DGNB-certificering 

betyder for dig på www.dk-gbc.dk

Kontakt og information

Ejendomsmægler

danbolig København - Projektsalg & udlejning

Holbergsgade 11

1057 København K

Telefon 70 20 30 17

E-mail koebenhavn.projektsalg@danbolig.dk

Udvikler

AG Gruppen

Arkitekt

TNT arkitekter

Design, 3D og website

Dimension Design

Der tages forbehold for fejl og ændringer. Se mere på cikoriehaven.dk/forbehold


