
 

 

2 plans boliger i Kongens Punkt 

Afd. 604 – Boligkontoret Fredericia 

 

 

  



 

Afd. 604 Kongens Punkt.  

 

Materialebeskrivelse af boligerne: 

 

Køkken: 

• Indretning af køkken fremgår af plantegning. (Ændring kan forekomme) 

• Inventar er Svane køkken med grebsløse hvide låger. 

• 30mm højtrykslaminatbordplade. 

• Der er ask parket/bræddegulv i køkken. 

• Der er spot/lys under overskabe. 

• Der er friplads og forberedt for montering af opvaskemaskine.  

(opvaskemaskine indgår ikke i projektet). 

• Der er gulvvarme i køkken. 

Følgende hvidevarer indgår: 

• Indbygningsovn i højskab. (underkant ovn ca. 74 cm. over gulv). 

• Nedfældet keramisk induktionskogeplade i bordplade. 

• Køle-/fryseskab (ca. 180 cm. højt). 

• Emhætte. 

 

Soveværelse: 

• Indretning af soveværelse fremgår af tegning. 

• Der er ask parket/bræddegulv i soveværelse. 

• Garderobeskabe fremgår af plantegning og er med udvalgt inventar –  

Tilkøbspris kan forekomme 

• Der er gulvvarme i soveværelse. 

 

Øvrige værelser: 

• Indretning af værelser fremgår af plantegning. 

• Der er ask parket/bræddegulv i øvrige værelser. 

• Garderobeskabe fremgår af plantegning og er med udvalgt inventar –  

Tilkøbspris kan forekomme 

• Der er gulvvarme i øvrige værelser. 

 



 
Badeværelse: 

• Indretning af badeværelse fremgår af plantegning. 

• Porcelænsvask med underskab med hvide skuffer. 

• Der er gulvklinker på gulvet og vægfliser på alle vægge i badeværelset. 

• Der er forberedt for montering af vaskemaskine og kondenstørretumbler. 

(vaskemaskine og kondenstørretumbler indgår ikke i projektet). 

• Håndklædetørrer tilkoblet fjernvarme. 

• Gulvvarme 

 

Vægoverflader: 

• Vægoverflader er glatte hvidmalede overflader. (undtaget i badeværelse) 

 

Loftoverflader: 

• Hvidmalede glatte stål lofter på badeværelse. 

• Glatte hvidmalede lofter i øvrige rum. Der er recess i loftet. (Samling af elementer) 

 

Tilkøb/tilvalg: 

• Du har mulighed for at tilkøbe inventar i køkken og værelser, samt mulighed for at 

foretage tilvalg i køkken og værelser.    

Afregning og aftale herom, skal ske direkte til SVANE KØKKENET Vejle,  

att.: Bjarne S. Nøjsen, Tlf.: 4086 9482.  

 

• Du har mulighed for at tilkøbe maling evt. i en anden farve end hvid, eller andre 

malerydelser du måtte ønske at tilkøbe. 

Afregning og aftale derom, skal ske direkte til malerfirma. Pt. kendes malerfirmaet 

ikke. 

 

Tilkøb/tilvalg: 

Alle eventuelle tilkøb eller tilvalg i boligen kan først gøres, når forhåndsindskuddet på 

10.000,- er indbetalt til Boligkontoret Fredericia. Når valget er foretaget hos Svane 

køkkenet, ansøger de, Boligkontoret Fredericia, som skal godkende tilkøb/tilvalg. 

  



 

Fakta om afdelingen 

 

Boligerne er beliggende i Kanalbyen i Fredericia. 

I byggeriet er der 28 seniorboliger i 1 plan, 13 almindelige almene boliger i 2 plan samt 

private boliger og 1 café lige ud til kanalen. Seniorboliger og almindelige almene boliger 

udlejes af Boligkontoret Fredericia  

 

Individuel forbrugsmåling:  Parkeringsforhold: 

El  Ja  Der er mulighed for leje af P-plads  

Vand  Ja  i parkeringskælderen til ca. 300,- pr.  

Varme  Ja  måned. Der er 21 i alt og de tildeles 

Spildevand  Ja  via venteliste hos Boligkontoret. 

Opvarmning Fjernvarme 

 

Hårde hvidevarer:   Faciliteter: 

Køle/fryseskab Ja  Altan/ altangang/ have* Ja (en af delene) 

Indbygningsovn Ja  Elevator   Ja 

Induktionskogeplade Ja  Pulterrum i kælderen Ja 

Emhætte   Ja  Dørtelefon  Ja 

Opvaskemaskine Tilslutning muligt  

Vaskemaskine Tilslutning muligt * Have = flisebelagt areal ud for boligen 

Kondens tørretumbler Tilslutning muligt 

 

TV/internet:   Fællesareal: 

Der er 1 stik i stuen til TV og internet. Gårdhave   Ja 

I værelser er der tomrør, så der kan trækkes Fælleslokale Ja 

kabler til flere stik (For lejerens regning) Affaldsrum  Ja 

    Fælles tagterrasser Ja – 3 styk 

(EWII giver rabat til lejere hos Boligkontoret 

Fredericia på TV og internet) 

  



 
Udsigt fra det fælles gårdrum mod vest – ud til kanalen 

 

 

Visualisering af køkken: 

 



 
Bygningen i sin helhed:  

 

 

 

                                                Nedkørsel til P-kælder       Trappe ind til gårdmiljøet     Café 

 

Bygningen set ovenfra: 

 

  



 
 

 

Adresse Brutto 
M2 

Netto 
M2 

Rum Husleje pr. 
måned 

Indskud 
 

Kongensgade 138 1 1 114,8 105,2 2 9.088,- 49.149,- 

Kongensgade 138 1 2 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 138 1 3 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 138 1 4 108,4 98,8 2 8.582,- 46.409,- 

Kongensgade 138 1 5 114 104,4 2 9.025,- 46.409,- 

Kongensgade 138 1 8 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 138 1 9 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 138 1 10 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 138 1 11 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 142 3 3 113,8 104,2 2 9.009,- 48.721,- 

Kongensgade 142 3 4 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 142 3 5 115 105,4 2 9.104,- 49.235,- 

Kongensgade 142 3 6 114,8 105,2 2 9.088,- 49.149,- 

 

Alle boligerne er i 2 plan med en intern trappe i lejemålet. 

 

 

Vi tager forbehold for fejl og ændringer 

 


