Nyopførte ejerlejligheder med storslået parkudsigt

TERRASSE

HAVEN

Til dig, der vil bo i det grønne med byen rundt om hjørnet

Terrassehaven er skabt til dig der ikke vil nøjes. Her opfyldes
alle drømme om enestående udsigt, grønne omgivelser og et
aktivt byliv lige udenfor døren. På denne unikke beliggenhed i
IrmaByen får du en splinterny og lækker ejerlejlighed med din
egen private terrasse eller altan med udsigt over park og by.

IrmaByen er Rødovres helt nye bydel. IrmaByen forener storbyens
puls, fritidstilbud og arbejdspladser med det mindre samfunds
tryghed, fællesskab og nærhed. IrmaByen ligger fredeligt med
Vestvoldens natur udenfor døren og med spiselige planter, bær
og træer over hele bydelen. Samtidig er du kun 8 kilometer fra
Københavns centrum.
Alt er i en høj kvalitet. Lige fra byplanlægningen over arkitekturen,
planløsningerne og boligernes materialer. Her kan livet leves, hvad
enten man er aktiv senior, børnefamilie eller single.
Velkommen i IrmaByen.

S ide 2 / Ter ras s eh ave n / I r m a B ye n

Ter rass e h ave n / I r ma B ye n / Side 3

1. 			 Byggelegeplads Byggeren
2. 			 Daginstitutionen Græshoppen
3. 			 Skovmoseskolen / specialskole
4. 			 Rødovre Karateskole
5. 			 Rødovrehallen og Skøjtearena
6. 			 Tennisbaner
7. 			 Skovvangskolen
8. 			 Nyager skole
9. 			 Børnehaven Syveren
10. Vuggestuen Carlsro
11. Børnehaven Egegården
12. Viften
13. Rødovre Skole
14. Børneinstitutionen ved 			
		Skanderupvej
15. Atlas Biografer +
		 Rødovre Centrum
16. Frederiksberg Privatskole
17. Vuggestuen ved Valhøj Skole
18. Børneinstitutionen Æblehaven
19. Børneinstitutionen Regnbuen
20. Valhøj Skole
21. Børneinstitutionen Rønneholm
22. Børnehaven Barnets Hus
23. Børneinstitutionen Søtorp
24. Københavns Zoo
25. Bybjergets Børnehave
26. Mælkevejens Børnehave
27. Hendriksholm Skole
28. Restaurant Espehus
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Espelunden Idrætsanlæg 300 m
S-station 1,4 km
Tilkørsel til motorvej 1,6 km
Zoo 5,5 km
Strand 8 km
Tivoli 8,5 km
Rådhuspladsen 8,8 km
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Alt i cykelafstand

IrmaByen bliver et dejligt sted at opholde sig. Og det er samtidig
meget nemt at komme omkring. For du har alt indenfor række
vidde. Storbyens puls og arbejdspladser, naturen, sport og
fritidstilbud, indkøbsmuligheder og dagsinstitutioner. Alt er lige
rundt om hjørnet i gå- eller cykelafstand. Op på cyklen, ned til
Roskildevej og lige forbi Damhussøen, så er du i København på
lidt over 20 minutter. Og med bilen er du kun 10 minutter fra
Rådhuspladsen.
Bussen kører næsten lige udenfor døren, og den nærmeste
S-togstation ligger ca. 1 kilometer væk. Kommunen udbygger

også den offentlige trafik endnu mere, i takt med at IrmaByen
skyder op. Så det bliver stadig nemmere at komme til og fra
Rødovres nye bydel.
I selve IrmaByen har vi sørget for velfungerende stisystemer, så
børnene kan komme sikkert på legepladsen eller til sport uden at
risikere noget i trafikken.
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IrmaByens fantastiske
ude- og fritidsliv
Vestvolden
Fodboldbaner
Tennisbaner
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ej
v
s
l

Orangerihaven

da

rs
Ko

Terrassehaven

Udenfor dørene i IrmaByen har du adgang til et fantastisk varieret udeliv. IrmaByen er
omkranset af grønne arealer, hvor bl.a parkområdet ”Espelunden” spreder sig smukt og
frodigt rundt om bydelen. Vest for IrmaByen ligger Boldklubben Avartas baner - lige på
den anden side af Korsdalsvej.
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IrmaByen flankeres også af Vestvolden, som er hovedstadsområdets største samlede
skovmiljø. Det smukke område lokker med frisk luft, afslappende gåture eller med
træningsdragten på og pulsen oppe. Området fortsætter forbi Brøndby Skoven og helt
ned til strandkanten i Hvidovre og byder på et kæmpe net af cykelruter, løbestier og
gangarealer, der passer til enhvers behov for motion.
Rødovre Kommune er kendt for sin kærlighed til idrætslivet. Til IrmaByens fordel ligger
Rødovrehallen, Rødovre Skøjte Arena og tennisbanerne alle inden for en radius af 900 meter.
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Nyd det gode liv i det
smukke hus ved parken

Elsker du lys, luft og udsigt, så har Terrassehaven en af de allerbedste beliggenheder i IrmaByen. Det nye
boligbyggeri grænser direkte op til Espelunden og IrmaByens park, der spreder sig ud i hele ejendommens
længde.
Du har den åbne park til den ene side, og til den anden er der lav bebyggelse. Det betyder, at intet spærrer for
udsigten. Hverken til parken eller hen over IrmaByen. Den grønne og åbne beliggenhed giver en følelse af store
vidder og frihed, man normalt ikke oplever i etagebyggeri.
Den offentlige park fungerer nærmest som en gigantisk baghave, men bebyggelsen får også sin egen have,
der udelukkende er for Terrassehavens beboere. Det unikke havemiljø er inspireret af de klassiske franske
barokhaver med farverige blomsterbede, der danner smukke mønstre og geometriske former.
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Skøn legeplads
til de mindste
Legepladsen ligger i den ene ende af den smukke blomstrende have,
som udgør fællesområdet. Legepladsen er designet specielt til de
mindste, der endnu er lidt for små til at begive sig alene ud i IrmaByen.

Levende arkitektur,
der fremhæver udsigten

Terrasser er et gennemgående tema for det nye boligbyggeri. Tagterrasser i
forskudte niveauer, terrasser på terræn – og bygningen er tilmed terrasseret.
Heraf inspirationen til navnet.
Terrassehaven er tegnet af Gröning Arkitekter, der også står bag masterplanen
for hele IrmaByen. Med Terrassehaven har arkitekten skabt en signifikant
bebyggelse med sin helt egen identitet i bydelen.
Vekslende højder og opdelte facader giver bygningen et spændende og
varieret udtryk, mens de forskudte grønne tagterrasser bidrager med liv og
bevægelse. Men arkitekturen er ikke blot æstetisk smuk. Den er også skrædder
syet til beliggenheden, således at alle boliger får optimalt udbytte af
udsigten og de unikke grønne omgivelser.
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FACILITETER I
TERRASSEHAVEN
Legeplads for de mindste i den fælles have
Elevator til alle etager
P-kælder med 75 pladser
samt parkering på terræn
Depotrum til hver bolig – i kælder eller
ved den enkelte lejlighed
Cykelparkering i kælder og på fællesareal
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Privat udeliv i haven,

på altanen eller tagterrassen

I Terrassehaven har alle et privat udeareal, og uanset hvor du bor, er der udsyn til
parken eller den blomstrende have. De fleste lejligheder har en eller to store altaner,
hvor man uforstyrret kan nyde solen og den friske luft.
I stueplan har lejlighederne privat terrasse – eller egen have, der vender direkte ud
mod parken. Hver have har en lille græsplæne, og der er oven i købet mulighed for at
hjemmedyrke sine grøntsager og krydderurter i den gode muldjord.
Penthouseetagen er helt unik, idet lejlighederne heroppe har fantastiske tagterrasser
med en helt ubeskrivelig udsigt over park og by. Tagterrasserne er så store, at de
fungerer som boligens ekstra opholdsrum under åben himmel.
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Den helt rigtige bolig til din livsstil
Terrassehaven er skabt til unikke beboere med individuelle
behov. Uanset om der er brug for mere eller mindre plads
– flere eller færre rum, så finder du en bolig, der passer
nøjagtig til din livsstil.
Nøgleordet er mangfoldighed og resultatet giver et levende
miljø, hvor de gode naborelationer har alle forudsætninger
for at trives.

Men fælles for alle boligerne er den fantastiske udsigt
og sollyset, der strømmer ind gennem de store flotte
vinduespartier.
I indretningen er der lagt vægt på ro og renhed – og det
skandinavisk inspirerede interiør er præget af lyse nuancer
og enkle linjer. Her har du de perfekte rammer, som du selv
kan udfylde med din helt egen stil og personlighed.

I Terrassehaven kan du vælge mellem vidt forskellige
boligtyper på 2 til 5 værelser fra 63-140 kvadratmeter.
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Som indbygger i IrmaByen kan du ikke blot glæde dig over de frodige omgivelser.
Du kan også spise dem. Beplantningen i IrmaByen bliver så vidt muligt spiselig.

Den ”spiselige” bydel

Frugttræer, bærbuske, bede med krydderurter er ikke bare til pynt. De skal spises af
dig og alle andre, der bor i IrmaByen.
Alle kan frit plukke f.eks æbler, brombær, skovjordbær, timian og rosmarin og alt
det andet spiselige, der bliver plantet i og ved fællesarealerne.
Det er håbet, at indbyggerne i IrmaByen vil være med til at udvikle ideen om den
”spiselige” bydel og selv sørge for at plante sunde fødevarer på altaner, terrasser og
i haverne, så sunde fødevarer bliver et særligt kendetegn ved IrmaByen.
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Kaffetårnet er
en fantastisk bygning
fra 1968, der med sine 34 meter
er nogenlunde på højde med Rundetårn.
Kaffetårnet blev brugt til administration,
men det var også her, at kaffeeksperterne udviklede og
opfandt nye smagsnuancer
til Irma-koncernens
berømte kaffe.

Kaffetårnet
– IrmaByens samlingspunkt
Selvom storbyen ligger meget tæt på IrmaByen, behøver du ikke tage til København for at
blive underholdt. Kaffetårnet og pladsen foran bliver stedet, hvor IrmaByens indbyggere
samles og hygger sig.
Du kan – naturligvis – gå på café i Kaffetårnet. Men du vil også opleve madværksteder,
pop-up restauranter, markedsdage samt musik og sportevents i kaffetårnet
eller på pladsen foran. Kaffetårnet bliver midtpunkt for en række andre
arrangementer, som også vil omfatte beboernes egne ideer og initiativer.
Tanken er, at Kaffetårnet skal være et vartegn. Ikke kun for IrmaByen,
men for hele Rødovre.

Skitse på den kommende indretning
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Visualisering af Irmabyen

Gröning Arkitekter
Masterplanen for IrmaByen er udarbejdet af den præmierede
københavnske arkitekt og byplanlægger Claus P. Gröning, der også
har udarbejdet masterplaner for eksempelvis bydelene ved Amager
Strand, Enghave Brygge og Sydhavnens kanalbyer samt på eksotiske
steder som Bejing.
De mange års erfaring samles nu i den nye byplan for IrmaByen.
Som en af de få byplanlæggere er Claus P. Gröning også bygningsarkitekt. Løsningerne i IrmaByen er derfor sammentænkt, så byplan
og bygningsarkitektur supplerer og understøtter hinanden. I de seneste
byplaner har tegnestuen arbejdet med temaet: Den Moderne By til
det Moderne Menneske.
Baggrunden for temaet er, at opfattelsen af det gode liv er under
forandring. Det traditionelle forhold mellem arbejde og fritid, mellem
den private bolig og det offentlige liv og på pladser og stræder er
udfordret af den samfundsudvikling, vores verden gennemgår i disse
år. IrmaByen er en enestående mulighed for at se fremad og skabe
de optimale vilkår for det gode liv.
Den nye IrmaBy tager afsæt i det moderne liv, som leves nu. Det er
intentionen i den nye byplan at blande funktioner, generationer,
boformer, arkitektur og skabe offentlige pladser af forskellig karakter
og af høj kvalitet. Ønsket om diversitet er et af de bærende elementer
i den fremtidige byplan.
Samtidig ønsker Gröning, at bydelens tilbud styrker fritidslivet i form
af sport og kunst. Men IrmaByen skal ikke blot supplere sig selv, men
række ud mod resten af Rødovre og København med sine fritidstilbud.
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Brochuren er udarbejdet som sælgers prospekt og skal ikke ses som en salgsopstilling. Der kan forekomme ændringer undervejs i projektet, hvorfor materialet er med
forbehold. Nogle af 3D visualiseringerne viser eksempler på løsninger og materialer, du kan vælge mod en merpris. Beskrivelsen af de materialer, som følger med boligen,
finder du i materialebeskrivelsen. Billeder af bygningen, interiør og udsigt er 3D-arkitektvisualiseringer med forbehold for ændringer. 3. udgave, 22. maj 2017

Kunst i IrmaByen
Den anerkendte skulptør, Sean McKenna, er IrmaByens ”hus-kunstner”.
Han har gjort kunst ud af naturlige materialer til sin signatur. Og overalt i
IrmaByen vil du komme til at se hans smukke, organiske skulpturer
fremstillet af træ og sten fra området.
Han vil ikke alene udsmykke bydelen med sin smukke og tankevækkende
kunst. Sean står også for udformningen af nogle af IrmaByens fælles
faciliteter.
Sean læste oprindelig til pædagog, men kunsten vandt. Og Sean bruger
sin indsigt om børn til også at udforme IrmaByens legepladser, så børnene
får stimuleret sanser og motorik, samtidig med at de leger på livet løs.
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IrmaByen bag facaden
En ny bydel skyder nu op i Rødovre. IrmaByen er tæt på storbyens
arbejdspladser og kulturtilbud, men tilbyder samtidig den nærhed og
tryghed, som er kendetegnet ved livet uden for byen.
IrmaByen vil med sin placering, sin arkitektur, byplanlægning og
materialevalg tiltrække en lang række købere, der vil bo tæt på
storbyen og er prisbevidste om deres boligkøb. Både børnefamilier,
par, singler og aktive ældre vil finde vej til Rødovres nye bydel, som
bliver en god blanding af etagebyggeri, parcelhuse og rækkehuse.
IrmaByen vil tiltrække såvel tilflyttere som Rødovre borgere, der flytter
internt i kommunen. Alle i Rødovre glæder sig til at se IrmaByen skyde
op med det karakteristiske ”kaffetårn” som vartegn. Her producerede
og eksperimenterede Irmas medarbejdere med at fremstille kaffe af
bedste kvalitet. Og de værdier tager vi med over i IrmaByen.
Vi har ladet en tænketank udarbejde forslag til, hvordan IrmaByen fra
dag et får lige præcis den stemning og det gode sammenhold mellem
beboerne, der skal til for at livet i kvarteret blomstrer. Det er ikke set før.
Men IrmaByen er også noget ganske særligt.

irmabyen.dk
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