BOLIG Inde & ude

danbolig skal sælge IrmaByen
Hos danbolig har de
svært ved at få armene ned. Ned skal de
dog nok komme, for
de lokale mæglere får
rigeligt at se til i IrmaByen, hvor 3000 nye
borgere skal have et
nyt hjem.
Af Christian Valsted
Mens det nærmer sig agurketid på redaktionen, er
der anderledes tryk på
kedlerne hos danbolig på
Jyllingevej.
IrmaByen er godkendt
politisk, og sidste søndag
strømmede op mod 500
interesserede købere til
Korsdalsvej og Kaffetårnet,
for at se nærmere på den
kommende bydel, da der
for første gang var åbent
hus for potentielle købere.
Her stod de lokale ejendomsmæglere fra danbolig
klar til at tage imod de
mange nysgerrige boligsøgende.
Det er danbolig Projektsalg der har fået til opgave
at stå for salget. I samarbejde med danbolig på Jyllingevej er der nu ved at
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blive underskrevet købsaftaler.
"Det er en stor mundfuld, men vi er klar til opgaven. Det er fantastisk
spændende at være med
til at sælge boliger i så
spændende et projekt
som IrmaByen," siger
Raafat Zankari, der er
daglig leder i den lokale
danbolig.
Han har svært ved at
skjule sin begejstring,
men han erkender, at salget, i et projekt med så-

dan en størrelsesorden,
ikke kan klares af lokalafdelingen i Rødovre alene.
"Vi taler om en helt ny
by i byen, så vi har hele
kæden i ryggen. Det bliver
et samarbejde med bl.a.
danbolig på Frederiksberg, så vi kan trække og
sparre med hinanden. Der
vil komme mange spørgsmål fra købere, og dem
skal vi være klar til at svare på," siger han.
Skønt og grønt. danbolig

har tidligere været mægler
på større projektsalg i
Rødovre, blandt andet på
Slotsherrensvej, hvor der
inden længe skal opføres
etagebyggeri med 32 lejligheder. Indehaver Christina Jakobsen ser frem til
at være en del af et projekt med det omfang og
historie. Hun var med til at
hjælpe de mange fremmødte sidste søndag, og
mavefornemmelsen
er
god.
"Folk var meget positive

STOR OPGAVE: danboligs daglige leder, Raafat Zankari (th), havde travlt sidste søndag i IrmaByen. “Der var en meget lang kø af mennesker, og jeg var bekymret for, om de måske ville
være utilfredse over at skulle vente, men alle tog det med et smil. Jeg er ikke vant til at se
folk, der smiler, når de står i kø," siger han. Foto: Thorbjørn Hansen/Kontraframe

og vilde efter at blive skrevet op. IrmaByen er bygget op omkring et koncept, hvor naturen er et
element. Der bliver grønt,
børnene kan rende og lege på stierne, og plukke
brombær og æbler. Hele
idéen tiltalte mange af

dem vi talte med, da der
var åbent hus," fortæller
Christina Jakobsen.
IrmaByen har salgsstart
i slutningen af august,
hvor der også vil være
mulighed for at se de
næste salgsområder. Her
vil danbolig igen stå klar.
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UGENS BOLIG
Flot 1-plans villa i attraktive Islev

Nu er der mulighed for, at købe denne flotte 1. plans villa, beliggende på en dejlig grund, hvor der er gode muligheder for at
nyde solens stråler hele dagen.
Området
Huset ligger i det attraktive Islev, hvor man er tæt på skole, indkøb, grønne områder samt, både bus og s-tog.
Ejendommen
Huset byder velkommen i en vindfang/entré, hvor stort set alle
rum kan nås fra. Stort badeværelse med separat brus samt Lyst
køkken med god skabs-/bordplads. Fra køkkenet er der adgang
til husets store vinkel stue, hvor der er brændeovn og udgang til
den vestvendte terrasse samt haven. I forbindelse med stuen
er der adgang til en 13 m2 stor pejsestue med dejligt lysindfald
(kan benyttes som soveværelse).
Derudover er der 2 soveværelser
(hhv. ca. 12,5 m2 & 15 m2) hvor det
største tidligere har være opdelt i 2
børneværelser.
I den nordlige del af huset er der et fyr/
vaskerum samt en stor garage.
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