
BILAG 3

Etape 4 blok 6

Ny Koustrup Mark
Flotte nybyggede rækkehuse i Lind

Nr Type Bolig Grund Carport Pris
31 4 146 kvm 461 kvm 29 kvm 2.550.000 kr
33 8 103 kvm 271 kvm 25 kvm 1.995.000 kr
35 2 121 kvm 315 Kvm 25 kvm 2.295.000 kr
37 8 103 kvm 282 kvm 25 kvm 1.995.000 kr
39 4 146 kvm 554 kvm 25 kvm 2.550.000 kr



Ny Koustrup Mark
Beliggenhedsplan og beskrivelse

Nye energivenlige rækkehuse
Attraktive rækkehuse i høj kvalitet med store vinduespartier i køkken/alrum, 

ved ”Vognhuset” i Ny Koustrup Mark.

Hver enkelt af rækkehusene opføres i gode og solide materialer fra førende

leverandører. Både ind- og udvendige materialer er kvalitetsmæssigt afstemt

efter hinanden, og lever op til moderne krav om holdbarhed og et minimum af

vedligeholdelse.

Hele byggeriet er desuden tilpasset de nye lovgivningsmæssige krav efter

BR 15 til energibesparende isolering. Det gælder både isolering i fundament, i

hulmur samt på loftet – og det betyder naturligvis, at energiforbruget i alle

boliger ligger på et absolut minimum.  



Ny Koustrup Mark
Situationsplan



Ny Koustrup Mark
Indretning

103 kvm – Type 8



Ny Koustrup Mark
Indretning

121 kvm – Type 2



Ny Koustrup Mark
Indretning

146 kvm – Type 4



Ny Koustrup Mark
Indretning

146 kvm – Type 4
Hus nr 31(ændring skur)



• Tag udføres med sort tagpap med ensidig taghældning med hvid
underbeklædning i træ

• Zink tagrende og nedløbsrør
• Facaden mures i lys grålig teglsten
• Energisparende træ/aluvinduer. Facadedør med glas
• Ovenlysvinduer som vist på plantegning.(Plantegning er vist med gavlvinduer, 

ved midterhuse kommer der ovenlysvinduer)
Automatik i ovenlysvinduer kan tilkøbes.

• Loft udføres i akustik træbeton plader
• Indvendige glatte hvidmalede vægge i gasbeton
• Hvide indvendige celledøre uden bundstykke, med hvidmalede karme og 

gerigter
• Laminatgulv i lyse farver – slidstærk overflade som er nemme at vedligeholde. 

Laminatgulv i køkken/alrum og værelser
• Klinker i bad – bryggers og gang

Ny Koustrup Mark
Materialebeskrivelse



Ny Koustrup Mark
Materialebeskrivelse

Dansk produceret inventar fra Svane køkkenet Holstebro

Hvidevarepakke fra Siemens

• Indbygningsovn m. pyrolyse

• Induktions kogeplade

• Køle/fryseskab

• Opvaskemaskine

• Emhætte

Standard el installation

• 1 stk tv installation

• 1 stk brandalarm

• Afbryder, stik og udtag til lys i skur

• Ringeklokke

Spots

• 2 stk i badeværelser

• 3 stk i gang

• 2 stk i bryggers

• 2 udvendige spots ved hoveddør



• Boligerne bliver opvarmet med 

fjernvarme, med gulvvarmeslanger

og med digital styring i alle rum.

• Armatur og bruser fra Cassøe

• Quooker 3i1 Square i køkken

• Varmegenvindingsanlæg

• Gulvstående toilet

• Linjeafløb i bruseniche

• Glasvæg i bruseniche

• 2 stk udvendig vandhane

Ny Koustrup Mark
Materialebeskrivelse

• Carport/redskabsrum beklædes med 

vedligeholdelsesfrie fibercement

planker og hvide

underbeklædningsbrædder i træ

(carporte placeres iflg. situationsplan) 

• Der lægges belægning i indkørsel og 

indgangsparti samt terrasse 40x40 grå

iflg. plantegning

• Haven tilsås med græs og der plantes

ligusterhæk.

• Der sættes terrassehegn ved boligerne

udført i stil med carport iflg. plantegning

• Mulighed for TV og internet via fibernet

fra Energimidt eller Yousee

• Køber afholder evt. tilslutningsafgift hos 

leverandør



Vognhuset blev tegnet og bygget i 2004 af gårdejer

Svend Åge Lauridsen, til opbevaring af renoverede 

hestevogne, som er hans store passion.

Ny Koustrup Mark
Vognhuset

Vognhuset er en bevaringsværdig bygning, som i

2005 fik en pris af Herning Byråd for et flot

arkitektonisk byggeri. 

Vognhuset indrettes til fællesleg og aktivitet, og 

overdrages til Grundejerforeningen Ny Koustrup 

Mark. 



INFORMATION OG SALG
Der er mulighed for individuel løsninger og tilvalg. 

Fremvisning og spørgsmål af boliger og salg henvises til:

Følg os på Facebook:
- Ny Koustrup Mark

Ny Koustrup Mark
Information og salg

FinkEjendomme Aps

Tlf: 27845874

salg@finkejendomme.dk

www.finkejendomme.dk

danbolig Herning A/S

Østergade 28

7400 Herning

Tlf: 96261700

www.danbolig.dk

herning@danbolig.dk

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringk


