
LejLigheder i storKøbenhavn
UdLejning



soLbærparKen valby

howitzvej frederiksberg

havnehoLmen københavn

stævnen ørestad 

inDholD



attraKtive boLiger tiL Leje
Sjælsøs projekter er individuelt udviklet med henblik på 
at skabe en unik helhed i lokalområdet. Vi arbejder altid 
med de bedste arkitekter, og kendetegnet ved vores 
boliger er den gode kvalitet, den flotte arkitektur samt 
placeringer på nogle af landets bedste beliggenheder. 

Sjælsø er en fondsbørsnoteret virksomhed med 200 
medarbejdere. Vi udvikler og gennemfører projekter 
inden for bolig, erhverv og retail i Danmark, Sverige, 
norge, Finland og Polen. 

Ønskes yderligere information kan den findes på 
sjaelsoe.dk eller kontakt venligst home på det telefon-
nummer, der står under de enkelte projekter.

FororD



... og MeD STorSlåeT uDSigT! 

Stævnen er nye og moderne lejligheder beliggende i Ørestad Syd på robert 
Jacobsens Vej, med udsigt til det fredede Kalvebod Fælled samt tæt på 
shoppingcentret Fields og Københavns metro. Centrum ligger ca. 7 km fra 
Stævnen, og det tager kun 12 minutter med metroen. Boligerne er på 
75-141 m2.  

3 mdr. depositum + 3 mdr. forudbetalt husleje •	
Der er klargjort til kabel-TV, telefoni og internet•	
gennemtænkt og spændende indretning i kvalitetsmaterialer•	
Alle boliger har 1-2 altaner eller terrasse•	
3 mdr. opsigelse•	
Indflytningsklar	fra	juli	2009•	  

Mere info på stavnen.dk eller kontakt: 

Tlf.:	3391	2291

stævnen – tæt på by og natUr
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Eksempel	på	en	type	A2	lejlighed	på	95	m2.Stævnen ligger ca. 7 km fra Københavns centrum.



howitzvej – midt på FrederiKsberg

... lige VeD MeTro, FreDeriKSBerg CenTreT 
og FreDeriKSBerg hAVe

Bo	centralt	i	en	af	de	nye	og	moderne	lejligheder	på	Howitzvej	nr.	49-51. 
her er få minutters gang til Frederiksberg have, metroen og Frederiksberg 
Centret. Boligerne er på 101-154 m2 til priser fra kr. 14.600,-/md. + forbrug.  

3 mdr. depositum + 3 mdr. forudbetalt husleje •	
Stor sydvendt terrasse/altan•	
Fælles haveanlæg •	
Der er klargjort til kabel-TV, telefoni og internet•	
gennemtænkt og spændende indretning i kvalitetsmaterialer•	
P-plads kan lejes i p-kælder•	
3 mdr. opsigelse•	
Indflytningsklar	nu •	

Mere info på sjaelsoe.dk eller kontakt: 

Tlf.:	3391	2291



howitzvej

eksempel på en type C lejlighed på 105 m2.howitzvej ligger ca. 4 km fra Københavns centrum.



soLbærparKen – ny bydeL i vaLby 

... en MoDerne leJligheD TæT 
På KØBenhAVn

Solbærparken i Valby have er moderne lejligheder beliggende i en af 
Københavns nyudviklede bydele. her er god plads og blot få minutter til 
Frederiksberg, ligesom det er tæt på Københavns centrum. Boligerne er 
på 71-120 m2.

 

3 mdr. depositum + 3 mdr. forudbetalt husleje •	
Der er klargjort til kabel-TV, telefoni og internet•	
Moderne og funktionel indretning i kvalitetsmaterialer•	
P-plads kan lejes i p-anlæg•	
3 mdr. opsigelse•	
Indflytningsklar	fra	juni	2009 •	

Mere info på valbyhave.dk eller kontakt: 

Tlf.:	3391	2291



Solbærparken

Eksempel	på	et	type	A	lejlighed	på	90	m2.Solbærparken ligger ca. 6 km fra Københavns centrum.
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havnehoLmen – vand og by

TæT På KØBenhAVnS CenTruM og MeD 
uDSigT Til VAnDeT

havneholmen er et nyt og unikt boligområde udviklet ved Københavns 
havnefront. De moderne lejligheder ligger lige ud til vandet og tæt på 
Københavns centrum. Boligerne er på 53-167 m2. lejepriser fra 
kr. 6.500,- til 23.000,- + forbrug. 

3 mdr. depositum + 3 mdr. forudbetalt husleje •	
Der er klargjort til kabel-TV, telefoni og internet•	
lyse og moderne lejligheder i kvalitetsmaterialer•	
P-plads kan lejes i p-anlæg i kælder•	
3 mdr. opsigelse•	
Indflytningsklar	nu •	

Mere info på havneholmen.dk eller kontakt: 

Tlf.:	3391	2291
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eksempel på en type B lejlighed på 103 m2.havneholmen ligger ca. 2 km fra Københavns centrum.
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Foto: havneholmen



sjaelsoe.dk

Sjælsø
Sortemosevej 15
3450 Allerød
Danmark

Tel:  4810 0000 
Fax:  4810 0020
Mail: sjaelsoe@sjaelsoe.dk


