Sophienberg - Tidløs arkitektur i liebhaverklassen

Eksempel
Ejendomstype: ...................... Rækkehus
Bolig:.................................... 195-228 m2
Kælder:..................................... 71-75 m2
Carport:.....................................38-41 m2
Værelser:.............................................. 6
Badeværelser........................................ 2
Toiletter.................................................. 3
Byggeår:.......................................... 1978

DE TIDSLØSE RÆKKEHUSE
Sophienberg Grundejerforening er hjemsted for disse unikke rækkehuse, der breder sig fra nr. 21-61 og tilsammen
udgør en sand tidslomme midt i Rungsteds mest eftertragtede kvarter. Kvarteret er på én og samme tid en rejse
tilbage til en anden tid, men samtidig en hilsen til i dag, hvor tidløs arkitektur på bedst mulig vis flettes sammen med
nutidens behov og moderne løsninger.
De klassiske huse er tegnet af arkitekterne Peter Fournais og Ole Brandstrup og stod
færdige tilbage i 1978. Modsat mange huse fra denne tid holder disse boligers planløsning stadig i 2018; der er altså tale om 40 års kompromisløs kvalitetsarkitektur. Lys
og luft, mange store vinduer, to separate beboelsesafdelinger og enestående detaljer
understreger, at der er tale om liebhaveri i særklasse. Husene er spændende udført i
fire forskudte plan, der dækker over 200 kvm, en skøn terrasse og atriumgård samt
en delvis overdækket balkon med storslået udsigt over marker og Øresund, ja helt til
Sverige ude i det fjerne.
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Indbygget i ejendommene er en dobbelt carport med plads til to biler og direkte adgang til bryggers og hoveddøren. Samlingspunktet i husene er køkken-alrummet med

et rigt lysindfald, plads til mange mennesker og den direkte udgang til atriumgården.
I den store vinkelopholdsstue strømmer lyset ligeledes ind fra flere vinkler.
Øverst oppe er husene indrettet med master bedroom med påklædningsrum og
eget badeværelse, og på den anden side af atriumgården får man som noget ret
unikt en separat beboelsesafdeling på 50 kvm med bad og et stort rum, som kan
opdeles i flere.
Husene passer perfekt til børnefamilier såvel som seniorer, der ønsker at nyde livet
uden at bruge tid på at holde en stor have, slå græs, feje sne osv. – Alt dette sørger
foreningens gartner nemlig for.

DEN ENESTÅENDE BY I NATUREN
Sophienbergvej er en rolig, lukket vej med meget begrænset trafik. Hverdagen er tryg og stille; lige på grænsen til
havet, skoven og byen. Rækkehusene befinder sig helt for enden af vejen bygget ind i det skrånende terræn, hvor de
nærmest smelter sammen med de omkringliggende omgivelser.
Rækkehusene udgør dermed deres egen lille ”by i naturen”. Som nabo til de smukke bygninger har man nemlig skovens dybe, stille ro, som man kan tilgå direkte fra
terrassen på den anden side af atriumgården. På sin tur langs stien oplever man
de mange underfundige træer og glimt af skovens dyr, inden man på eventyrlig vis
slutter gåturen af ved smukke Kokkedal Slot. Er man glad for golf, venter Kokkedal
Golfklub lige på den anden side.
I modsatte ende af skoven, lige på den anden side af skovbrynet og kun 800 meter
fra rækkehusene, ligger Rungsted Gymnasium sammen med Vallerødskolen, SFO
og Børnehuset i Vallerød. Dette dynamiske kvarter fungerer som samlingssted for
børnenes hverdag, hvor man har det rige udvalg af fritidsaktiviteter lige ved siden af

i form af bl.a. Hørsholm Idrætspark og Hal, svømmehal, ishockey klub med skøjtebane samt tennis-, squash- og badmintonhal.
Endnu et element, der virkelig sætter pyntebærret på toppen af denne dessert,
er den attraktive afstand til Øresund. Det tager kun fem minutter, fra man lukker
hoveddøren bag sig, til man står nede ved badebroen. Man kan følge et roligt stisystem derned og på vejen se det smukke Sophienberg Slot, der spejder udover
sundets klare bølgetoppe.
Rækkehusene på Sophienbergvej er som en gave, der bliver ved med at give.
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