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HØJT TIL HIMLEN 
OG KORT TIL BYEN:
NYD LIVET PÅ NORDKYSTEN
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GILLELEJE 
BYEN 
PÅ TOPPEN 

Gilleleje ligger på Gilberg Hoved, som er Sjællands nordlig-

ste punkt, og byen er nordkystens naturlige midtpunkt. Med 

sine 6.500 indbyggere er Gilleleje en meget inspirerende 

blanding af stort og småt, gammelt og nyt. Syd for byen fin-

der du Kongernes Nordsjælland, og nord for byen er der kun 

havet og himlen. 

Gilleleje har en lang historie som fiskerby, man kan stadig 

opleve den helt særlige havnestemning, og hele sommeren 

er Gilleleje et attraktivt feriemål, der tiltrækker et stort antal 

gæster. 

De nærmeste naboer er gågaden Vesterbrogade, hvor der 

er udeservering hele sommeren og masser af indkøbsmulig-

heder, og havnen med restaurant, røgeri og et stadig aktivt 

erhvervsfiskeri.
Luftfoto med angivelse af Kulturhavn 
Gillelejes nærhed til havnen.

Bolig 1 og 2
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KULTURHAVN 
GILLELEJE – ET NYT 
CENTRUM FOR 
KUNST OG KULTUR

I foråret 2009 satte Gribskov Kommune den meget attrakti-

ve fjernvarmegrund i hjertet af Gilleleje til salg. Det banede 

vejen for en vision om at gøre stedet til en del af en levende 

og attraktiv bymidte. Gilleleje Brugsforening så dette som en 

mulighed for at sikre Gilleleje for de kommende generationer, 

som en driftig og bæredygtig by inden for handel og kultur. 

Med den rette blanding af butikker og kulturtilbud kan besø-

gende og handlende nu opleve Gilleleje som en sammen-

hængende by fra Kystvejen og helt ned til havnefronten.
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Bolig 1 og 2
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HØJT TIL HIMLEN 
OG KORT TIL BYEN: 
NYD BYLIVET 
PÅ LANDET

De kommende boliger ligger på 1. sal af Kulturhavn Gille-

lejes første etape. Irma, Fakta, Nordea og Danbolig ligger i 

stueplan, mens lægecenter og tandlægehus er placeret på 

1. sal. Sammenlagt er første etape på ca. 5.000 m2. Skovhus 

Arkitekter, der har tegnet Kulturhavn Gilleleje, har skabt en 

moderne bebyggelse med klassiske elementer med respekt 

for områdets eksisterende bebyggelse og byens unikke 

stemning. 

De 2 boliger ligger side om side med sydvendte terrasser. De 

byder på variation, spændende ruminddelinger og mulighed 

for et afvekslende inde- og udeliv. Skovhus Arkitekter har ar-

bejdet med en rigdom af teksturer og materialer og har der-

igennem sikret en variation og autenticitet, der understreger 

Gillelejes fine kvaliteter.

Adgang til boligerne sker fra 

nordsiden med parkering lige ved 

døren. De store vinduespartier på 

1. sal er udført i koksgrå aluminium, 

der kan klare nordkystens vejrlig. 
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GLÆD DIG TIL NYE 
NABOER – HIMLEN 
BLIVER EN AF DEM
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På den sydvendte terrasse er der sol det meste af dagen…
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(evt. værelse 20 m²)

Værelse
16 m²

Køkken

Køkken

Stue
51 m²

Stue
69 m²

Bad
8 m²

(evt. værelse 11 m²)

Bolig 1
121 m²

Bolig 2
153 m²

Terrasse
26 m²

Terrasse
31 m²

Bad
8 m²

Spise Spise

HER ER ALT DET 
GODE LIDT BEDRE
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Peter Fjelstrup Vej 4, 
1. sal, lejlighed 6 

Antal værelser: 2 (evt. 3)
Areal: 121 m2
Terrasse: 26 m2

BOLIG 1

Peter Fjelstrup Vej 4, 
1. sal, lejlighed 7 

Antal værelser: 3 (evt. 4)
Areal: 153 m2
Terrasse: 31 m2

Tilvalg

BOLIG 2



Danbolig Gilleleje 

Vesterbrogade 18, 1.

3250 Gilleleje

Tlf: 4839 3833 

gilleleje@danbolig.dk

www.danbolig.dk

PROJEKTSALG:

Dronningens Tværgade 9 B, 1 

1302 København K

Tlf: 7026 7010

info@innovater.dk

www.innovater.dk

PROJEKTUDVIKLER:

WWW.BOLIGER.KULTURHAVNGILLELEJE.DK

Alle billeder og beskrivelser er vejledende og der tages forbehold for ændringer


