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Vesterhavsparken 
Nye familieboliger i naturskønne Hune

Lejerbo
Regionskontoret Aalborg

Pieren 40
9000 Aalborg

Telefon 70 12 13 10



Vesterhavsparken 

Fakta
Antal rum: 3-værelses
Antal m2: 89,6 m2  
Husleje: 8.179 kr. pr. måned 

Område: Nordjylland
Indflytning: juli 2022 

I et naturskønt område i den østlige del af  
Hune, tæt på det brusende Vesterhav og det 
attraktive sommerhusområde ved Blokhus, 
bygger Lejerbo og Selskabet Hune 129 ApS 20 
nye familieboliger. 
 
Alle boligerne bliver 3-værelses på ca. 90m² og 
bygges som klyngehuse, der forbindes af  en 
carport. Visuelt matcher byggeriet det omkring-
liggende sommerhusmiljø.

Afdelingen har fået navnet Vesterhavsparken 
og hører under Lejerbo Aalborg.

Opskrivning til boligerne i Vesterhavsparken 
foregår via udlejningsportalen www.boinord.dk. 
For dig betyder det, at du kan nøjes med at stå 
på venteliste ét sted fremover, hvis du vil bo i 
Aalborg og omegn. 

Boligerne står klar til indflytning i juli 2022

Indhold
OMGIVELSERNE    3

OVERSIGT OVER BOLIGERNE   4
 
BOLIGERNE    5
 
PLANTEGNING   6

HUSLEJE    7



Side 3 • Lejerbo 2022 • Vesterhavsparken •

Vesterhavsparken ligger smukt i den rustikke 
vesterhavsnatur, der giver mulighed for mange 
skønne naturoplevelser i både skoven og ved 
havet. 

Samtidig er der kort afstand til indkøbsmulighe-
der, hvad end det er den lokale Spar Købmand, 
som findes i gåafstand fra boligerne, eller spe-
cialforretningerne i Hune by. Her finder du ba-
ger, pizzeria, fiskerestaurant, tøjbutikker med 
flere. 

Med kun 2 km til Blokhus er der om sommeren 
liv i byen, og mange besøgende til blandt andet 
byens største turistattraktion Sandskulpturpar-
ken. 

Hune er generelt en by der, over de seneste år, 
har udviklet sig markant med mange gode bu-
tikker og seværdigheder. Derved er byen også 
blevet et rigtig attraktivt bosætningssted med 
flere nye boligkvarterer. 

Ønsker du at komme fra Hune til en af  de nær-
liggende større byer, er køretiderne overkom-
melige med kun 25 minutter til Brønderslev og 
40 minutter til henholdsvis Aalborg og Hørning. 
Desuden ligger boligerne i gåafstand til gode 
busforbindelser. 

Omgivelser
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Oversigt over boligerne
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Boligerne

I entre og badeværelse lægges der lyse klinker på gulvet, 
mens der i køkken/alrum og stue samt begge værelser 
bliver et laminatgulv i planke-look. Der er lyse træbeton-
lofter i hele boligen, som giver hvert rum en god akustik. 
Alle vægge fuldspartles og males hvide. Boligens døre 
er ligeledes hvide med greb i rustfrit stål. 

Bad og køkken udføres i lyse elementer, og i køkkenet med 
en flot, mørk kontrastbordplade. Køkkenet er desuden ind-
rettet med vaskeø og der er forberedt til opvaskemaskine.  
 
Boligerne opføres efter dagens høje isoleringskrav og 
bliver opvarmet med en varmepumpe, som udnytter om-
givelsernes energi til at genere varme. Dette giver lave 
energiomkostninger til opvarmning af  boligen. 

Der er desuden gulvvarme i alle boligerne. 

Byggeriet
Boligerne bygges som klyngehuse, der matcher det om-
kringliggende sommerhusområde. Stilen er moderne og 
nordisk med facader i sandfarvet murværk, og træværk 
i primært fyr. Vinduesrammerne er i træ/aluminium med 
sorte ydersider og hvide indersider, mens taget er fladt 
med sort tagpap. Et minimalistisk og attraktivt look. 

Der hører en lille, hyggelig terrasse med til hver bolig, 
som man kan sætte sit eget præg på. De frie og grønne 
områder omkring boligerne anlægges med inspiration 
fra den Nordvestjyske natur, og bliver naturgrund med 
græs, marehalm og bjergfyr. I mellem lægges store, lyse 
betonfliser.

Indretning
Alle boligerne er indrettet med entre, hvorfra der er ad-
gang til både badeværelse og husets rumlige køkken/
alrum i åben forlængelse med stuen. Derudover er der 
to gode værelser, som kan indrettes som soveværelse og 
børneværelse eller kontor.
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Plantegning
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BYGHERRE:

BYGGESAG:

EMNE:

DATO: MÅL: UDARB.: KONTROL:

SAGS NR.:

TEGN. NR.:

NOTE:
ALLE MÅL ER ANGIVET I MM - TEGNING ER KUN GÆLDENDE I ANFØRTE MÅLSTOKSFORHOLD.
FREMTIDIGT TERRÆN MOD SKEL OG VEJ SKAL TILPASSES EKSISTERENDE KOTERING.
ENTREPRENØR SKAL DOKUMENTERE OVERFOR BYGHERRE VEDR. KORREKT KONSTRUKTIONSOPBYGNING OG ANVENDELSE AF MATERIALER.
BEREGNINGER GÅR FORUD FOR TEGNINGER - AFSÆTNING FORETAGES AF LANDINSPEKTØR INDEN BYGGESTART.

Rev.: Rev. Dato:

1 : 100

LEJERBO
GAMMEL KØGE LANDEVEJ 26
2500 VALBY

VESTERHAVSPARKEN ETAPE 1

27.05.2021

1914

A-2.07

A-2.07

PLAN - TYPE A
HOVEDPROJEKT



Side 7 • Lejerbo 2022 • Vesterhavsparken •

Adresse Bolig
type Antal vær. Str. Husleje Indskud

Vesterhavsparken 7 – 47, 9492 Blokhus A1.1 3 89,60 m2 8.179 kr. 37.300 kr.

Husleje

Vand og varme er ikke indregnet i huslejen.
Antenne afregnes af lejeren til TDC/Fibia.
El afregnes af lejeren til EAS.



Lejerbo
Regionskontoret Aalborg

Pieren 40
9000 Aalborg

Telefon 70 12 13 10

Alle oplysninger er vejledende og der tages forbehold for ændringer og trykfejl 


