Et godt sted at bo
for alle generationer

Velkommen til

Arresø Boligselskab

Et trygt hjem er fundamentet for en god base, og hos Arresø
Boligselskab har vi en bred vifte af lejemål, der kan blive din
næste base. Med mere end 800 boliger fordelt på fire afdelinger
er mulighederne mange, og vi tilbyder alt fra ungdoms- og handicapvenlige boliger til dobbelthuse og etagebyggeri.
Som beboer i en af Arresø Boligselskabs fire afdelinger har
du stor indflydelse på selskabets fremtid. Gennem beboer
demokrati planlægges selskabets fremtid, og det er altså
beboerne selv, der sætter retningen, laver målsætningsprogram
og udvikler området.

Arresø Boligselskab blev stiftet 1. januar 2011 efter en
sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening
og Boligselskabet af 1940 i Frederiksværk. I dag
administreres Arresø Boligselskab af KAB.

www.ab2010.dk

www.kab-bolig.dk

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs, direkte webadgang og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon

Bo i naturskønne

Nordsjælland

Både afdelingerne i
Frederiksværk og i Ølsted
er placeret tæt på gode
indkøbsmuligheder,
ligesom der er kort afstand
til skole- og fritidstilbud.

Alle boligerne i Arresø Boligselskab er placeret tæt på den
smukke, nordsjællandske natur, og der er dermed gode
muligheder for at nyde både skov og vand. Derudover har
mange af vores boliger egen have, og i enkelte afdelinger findes
også havebofællesskaber.
Er du interesseret i at deltage i andre typer af fællesskaber,
tilbyder de enkelte afdelinger en række sociale arrangementer,
så der er gode muligheder for at lære sine naboer at kende i
Arresø Boligselskab.

RING OG BOOK ET MØDE MED
OS VEDRØRENDE DIT NÆSTE
PROJEKT PÅ TLF.: 47 77 00 92
Vi løser alle typer af opgaver inden for faget
og er altid klar med en professionel rådgivning.
Vores firma har mere end 15 års erfaring og
har derfor en god forståelse for et godt stykke
arbejde og vores kunders ønsker.

T.T. Tømrer- & Snedkerfirma ApS
Åsebro 40 A · 3300 Frederiksværk
Tlf.: 4777 0092 · www.t-t-t.dk

Skovbakken
1-4 værelser
34-114 kvadratmeter

Skovbakken
Afdeling Skovbakken er med sine 380 lejemål den største under
Arresø Boligselskab. Samtidig er Skovbakken den ældste af
afdelingerne, og i 2011 blev den slået sammen af flere mindre
afdelinger, så den i dag består af 13 afsnit med hver deres bogstav.
Skovbakken består af dobbelthuse, rækkehuse i to etager,
etageejendomme og ungdomsboliger. Afsnit A og B er en del af
havebofællesskabet sammen med Ølsted.
Afdeling Skovbakkens egen hjemmeside er www.ab-skovbakken.dk
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* Gælder alle varer på danskejede webshops, som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten.
Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet. Gælder ikke demovarer, levering, montering samt lignende serviceydelser.
Gælder kun privatkøb og kun ved køb i en fysisk Skousen-butik.

Vi tilbyder…
… Finansiering
… Levering/Montering med egne
montører, og vi tager de gamle
hvidevarer retur
… Dag til dag-levering
… Stor faglig viden
SKOUSEN HILLERØD
Frejasvej 32 • 3400 Hillerød
Tlf.: 4826 4836

Karlsgave
2-5 værelser
32-105 kvadratmeter

Karlsgave
Afdeling Karlsgave består af tre afsnit og i alt 234 lejemål.
Karlsgave består af almindelige familieboliger i både et- og
toplan med enten altan eller have.

Anlægsteknik • Byggeri • Renovering
Vandforsyning• Miljø • Geoteknik
Bygherrerådgivning

DJ MILJØ & GEOTEKNIK

www.dj-mg.dk

www.dj-co.dk

25 94 06 66

48 26 06 66

Ølsted

Ølsted

Afdeling Ølsted består af 177 lejemål fordelt på fire afsnit.
I a fdeling Ølsted findes etplanshuse, familiehuse, ungdoms
boliger og ældreboliger. Familiehusene er sammen med
Skovbakkens afsnit A og B med i et havebofællesskab, hvor der
er særlige regler i forhold til havevedligeholdelse. F
 amiliehusene
har en særskilt venteliste.

1-4 værelser
28-91 kvadratmeter

Rønbjerg Alle 11
3400 Hillerød

Murerfirmaet Holm Tlf:
& Søn
28 88 60 00
Tlf: 26 79 41 91
holm_joergen@mail.dk
holmogson@gmail.com

www.holmogson.dk

Runevænget 9
3300 Frederiksværk

Tlf.: 40 45 02 63
Tlf.: 30 60 59 09

slet alle numre på nær 40450263

Randskovs Haveservice
Indføj nummer 30605909

Farum Gydevej 85 • 3520 Farum
Tlf.: 44 99 00 19
npc@npc.dk • www.npc.dk

Græsslåning • Hækklipning
Træfældning • Hegn & Plankeværk
Nyanlæg • Belægningsarbejde
Bokildevej 8 · 3370 Melby · Tlf.: 29 63 24 74
randskovshaveservice@gmail.com · www.randskovs-haveservice.dk

Gydetoppen

Gydetoppen
2-3 værelser
64-87 kvadratmeter

Med sine 20 rækkehuse er afdeling Gydetoppen den mindste
i Arresø Boligselskab. Gydetoppen er et seniorbofællesskab
med en særskilt venteliste. I Gydetoppen er der et stærkt
sammenhold, og beboerne hjælpes ad med at løse afdelingens
arbejdsopgaver såsom havearbejde, ligesom de ofte mødes til
kaffe og kage.

BLC VENTILATION ApS

Industrivænget 37
3400 Hillerød

TØMRERFIRMAET

JOHANSEN & BERNHARD ApS
Formervangen 4 • 2600 Glostrup

Tlf.: 98 68 10 84

Tlf. 4053 7844

johansen-bernhard@mail.dk

www.blcventilation.dk
COPYRIGHT: Denne korrektur/design må ikke kopieres eller bruges af tredjemand. Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted efter aftale med: Brovang Skilte & Design ApS.
Bemærk: Denne korrektur må ikke betragtes som farvekorretur. Korrektur: Vi påtager os intet ansvar for rettelser som ikke fremgår af korrekturen. Det er kundens ansvar at der ikke er
stavefejl i den godkendte korrektur. Tilbuddet er gældende i 1 måned.

www. johansen-bernhard.dk
Te l 4 8 2 6 47 0 5
w w w.brovang .dk
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BOOK ONLINE
www.mh-group.dk

Bukketornvej 41 · Frederiksværk · Tlf. 22 88 88 11
michael@gulvafslibningcenter.dk

WWW.GULVAFSLIBNINGCENTER.DK

Her kan du se, hvor Arresø Boligselskabs
fire afdelinger er placeret.

Helsingør

Frederiksværk
Ølsted

Hillerød

Arresø Boligselskab
Valmuesti 11
3300 Frederiksværk
København

Tlf.: 47 72 04 24
ab2010@ab2010.dk
www.ab2010.dk

Din vvs partner

• Service af ejendomme
• Blikarbejde
• Badeværelse
• Husrenovering
• Varmeanlæg
Telefon: 48 26 19 82

·

info@vvs2partner.dk

·

www.nordror.dk

• 15001 • www.jsdanmark.dk

Roskilde

