
• 12 rækkehuse på 124 m2 

• 16 lejligheder på 74 m2 

• Attraktiv beliggenhed i Frederiksund  

Nordsjællands hyggeligste andelsboligforening 



Nordsjællands hyggeligste 
andelsboligforening 
 
Andelsboligforeningen Jenriksbakke er 
efter vores egen mening blandt de 
hyggeligste i Danmark. Vi huser et 
bredt udsnit af den danske befolkning, 
der omfatter mange af de forskellige 
familiekonstellationer, som samfundet 
har at byde på. Her er plads til både 
leg på fællesarealerne og til at nyde et 
glas i ro og mag på terassen.   
 
Boligerne i blev indflytningsklar i 
oktober 2005, og ligger i et grønt 
område, der tidligere har været brugt 
som campingplads. Omkring 2/3 af de 
oprindelige indflyttere bor stadig i 
bebyggelsen. Som foreningen har 
udviklet sig er vi undervejs blevet 
beriget med nye beboere, som har 
bidraget med at bibeholde den gode 
atmosfære.  
 
 
Arkitektur 
 
Byggeriet er opført i en modernistisk 
stil, hvor tankegangen om enkelthed 
og kvalitet går op i en højere enhed. 
Inspireret af de træhuse der førhen var 
mangfoldige i området er husenes 
gavle beklædt med træ. I samspil med 
hvidpudsede facader, giver det 
bygningerne en helt særlig karakter.  
 
Husene ligger spredt i mindre klynger, 
tilpasset området, hvilket bryder med 
den traditionelle fremtoning af et 
rækkehus-byggeri. Alle huse er 
placeret hensigtsmæssigt, så terasser 
og altaner er sydvendte til optimal 
udnyttelse af solen i løbet af dagen. 
 
Der er desuden lagt stor vægt på de 
udendørs opholdsarealer. Rækkehuse 
og stuelejligheder har adgang til en 
lille have, mens 1. sals lejligheder har 
tilhørende altan. De græsbeklædte 
fællesarealer giver plads til forskellige 
udendørsaktiviteter, og særligt om 
sommeren er det ofte samlingssted for 
foreningens beboere. 
 

  Situationsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indretning 
 
Rækkehusene på 124 m2 er bygget i to 
plan med køkken, stor lys stue samt 
badeværelse og entré. På førstesalen 
findes tre eller fire værelser afhængig 
af den oprindelige indretning. 
Lejlighederne er på 74 m2, og er 
indrettet med to lyse værelser samt 
stue, køkken badeværelse og entré. 
Den sydvendte facade indrammer 
store vinduer, hvilket giver lys og 
varme i boligerne. 
 
Til rækkehuse og lejligheder i stueplan 
er der på nordsiden en lille flisebelagt 
patio samt en sydvendt terasse med 
tilhørende have. Lejlighederne på 1. sal 
har tilsvarende en sydvendt altan. 
Boligerne er tilsluttet fjernvarme-
forsyning til prisvenlig opvarming af 
boliger og brugsvand.  
 
 
 
 
 



Økonomi 
 
Andelene for  rækkehuse blev oprin-
deligt tegnet for kr. 473.000/495.000, 
og tilsvarende for lejligheder for 
mellem kr. 290.00 & 340.000. For tiden 
er andelskronen i foreningen sat til 
1,15 (fastsat 2016).   
Huslejen er pt. på kr. 9.852 til 10.310 
for rækkehuse og på kr. 6.040 til 7.081 
for lejlighederne. Huslejen har ligget 
stabilt på dette niveau de sidste 5 år.  
Andelsboligforeningen har to kredit-
foreningslån (et på kr. 30 mio med 
afdragsfrihed, og et på kr. 8,3 mio med 
afdrag), samt en kassekredit, der er 
under afvikling.  
Driften af foreningen køres med 
overskud, med løbende tilsidesætning 
til vedligehold. Foreningens regn-
skaber valideres af Døssing & 
Partnere. 
 
 
Aktiviteter 
 
Andelsboligforeningens beliggenhed 
og indretning lægger op til en bred 
vifte af udendørs aktiviteter. 
 
Med legeplads, natursten,  store 
græsklædte arealer og den tilhørende 
fredede skrænt er der masser af frirum 
og plads til legeglade sjæle. De 
opstillede bænkesæt lægger desuden 
op til fællesspisning i sommer-
perioden.  
 
Årlige arbejdsweekends indgår som en 
del af vedlighold af foreningens 
arealer, og styrker fællesskabet mellem 
foreningens beboere. 
 

 

 Lokalområdet 
 
Jenriksbakke ligger få hundrede meter 
fra vandet, så en fantastisk solnedgang 
kan nydes efter få minutters 
spadseretur. Samtidig er vi lokaliseret i 
sikker afstand når uvejret en sjælden 
gang giver oversvømmelser fra 
fjorden. Foreningens beboere udnytter 
jævnligt fjordens oplagte muligheder 
for at bade, fiske eller sejle.  På den 
anden side af fjorden er der adgang til 
flere naturoplevelser, bl.a. i skoven. 
 
 
Frederikssund 
 
Frederikssund ligger ca. 45 km fra 
Københavns centrum, med gode 
trafikale muligheder, både i bil og 
offentlig transport.  
Byen har dog også på masser af tilbud 
til den moderne famile, hvad angår 
shopping, kultur og sport.   
Sillebroen er Nordsjællands største 
shoppingcenter, og sammen med den 
naboliggende gågade byder de på 
masser af indkøbsmuligheder. Med J. 
F. Willumsens museum (nabo til 
Jenriksbakke), biograf og Vikingespil, 
samt masser af idrætsforeninger, 
fitnesscentre og motionsklubber er der 
masser af aktivitetsmuligheder. 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
 
Ønsker du at høre mere om 
Jenriksbakke eller blive skrevet op til 
en bolig så er du meget velkommen til 
at kontakte os. 
 
Email: info@jenriksbakke.dk 
 
Adresse: AB Jenriksbakke 
 Klintevej 53 
 3600 Frederikssund 



Plantegninger 

Stueplan 1. sal 

Rækkehus 

Stuelejlighed 1. sal lejlighed 

* Nordvendte rum er opdelt i enten 1 eller 2 
værelser (ved 1 værelse er højre dør blændet)  

* 


