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Jegindø – en perle i Limfjorden

Jegindø er beliggende i den vestlige del af Limfjorden 
og er med sine 6 gange 3 km og et samlet areal på 
796 ha, et fristed som byder på et varieret friluftsliv. 
Øens lidt over 500 beboere er del af et velfungeren-
de lokalsamfund med uddannelsesinstitution, pen-
geinstitutter, butikker, ældrecenter, fi skerimuseum, 
café og restaurant samt et blandet erhvervsliv.

Historisk set var Jegindø Havn en særdeles aktiv 
fi skerihavn med mere end 40 både, anlæggelsen i 
1939 med værft og fi skeauktion. Der fi ndes stadig en 
række fi ske- og muslingevirksomheder, med tilknyt-
tede kuttere. Sammen med lystbådehavnen skaber 
det masser af liv og atmosfære i området.

Få meter fra boligerne ligger store naturskønne om-
råder med små veje og stier, lystbådehavnen med 
sejlklub og café, og inden for gåafstand fi ndes der 
også gode indkøbsmuligheder.          

Stemning fra havnen 2005 Foto: Holmsø Huset

Stemning fra havnen juli 2005  Foto: Holmsø Huset

Jegindøs placering midt i Limfjorden
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Facade ved indgang

Facade mod havnefronten

HAVNEFRONTEN JEGINDØ
FACADER 1:100



Facade mod haven

Facade mod fællesvej
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HAVNEFRONTEN JEGINDØ
STUEPLAN 1:100

1. TRAPPE......................................  3,9 m2    

2. BADEVÆRELSE.........................  6,1 m2    

3. KØKKEN/STUE........................... 36,8 m2    

4. VÆRELSE................................... 11,9 m2    

5. REDSKABSRUM......................... 4,5 m2    

AREALOVERSIGT

NETTO I ALT.................................... 107,7m2    

BRUTTO (inkl. redskabsrum)........... 132,5 m2    

TAGTERRASSE...............................  18,8 m2 

CARPORT........................................  13,2 m2  
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Gårdhave

Terrasse

Terrasse



HAVNEFRONTEN JEGINDØ
1. SAL 1:100

6. TRAPPE......................................    3,9 m2    

7. BADEVÆRELSE.........................   6,1 m2    

8. VÆRELSE................................... 11,9 m2   

9. STUE........................................... 22,6 m2

 

10. HEMS......................................... 11,9 m2

11. TAGTERRASSE......................... 18,8 m2
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HAVNEFRONTEN JEGINDØ
MATERIALE-BESKRIVELSE

Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og ud-
styr for nøglefærdigt byggeri beliggende 
Havnefronten, Jegindø.

Projekt:   
10 stk. boliger på hver 107,7 m² bolig inkl. 4,5 m² red-
skabsrum. Udføres med tagpap, oliebehandlet sibirsk 
lærk, og koksgrå træ/alu - vinduer.

Garanti: 
Byggeriet afl everes med Nyhusforeningens, byggetryg-
hedsforsikring tegnet i Top Danmark.

Pos. 1 Fællesgrundarealer: 
Boligveje samt P pladser udføres med SF stenbelægning, 
P pladser ved bolig udføres med græsarmeringssten, og 
stiarealer udføres med herregårdssten. 
Grund og fællesarealer tilsås med græs.

Pos. 2 Fundament:
Fundament udføres til bæredygtig grund, hvoraf 20 cm. er 
over terræn og minimum 0,9 m under fremtidig terræn.

Pos. 3 Gulve: 
120 mm beton ilagt rionet. 220 mm isolering med poly-
styren. 
Sandfyld i fornøden højde, samt fjernelse af muldlag.

Pos. 4 Indvendig kloak:
Der udføres indvendige afl øb fra alle de angivne sanitære 
genstande og gulvafl øb i vådrum. Alt føres 0,5 m udenfor 
sokkel og tilsluttes her den udvendige kloak.

Pos. 5 Udvendig kloak:
Der udføres et komplet kloakeringsanlæg på ejendom-
men inkl. afvanding af tag- og belægningsarealerne. 

Pos. 6 Terrænarbejdet:
Der laves terrasser ved hver bolig med herregårdssten 
iht. plantegning. 
Grund indenfor boligens eget område tilsås med græs.

Pos. 11 Klinker:
Der nedlægges klinker som type sandston antracite, sort, 
30 x 60 cm overalt i stueetage.

Pos. 12 Fliser:
Der monteres fl iser som type glasmosaik som evers, 2 x 
2 cm. Farve: 11 på vægge og 22 på gulv i bad, fra gulv til 
loft i bruser i bad.

Pos. 21 Skillevægge:
100 mm letbeton.

Pos. 22 Ydermur:
Ydermur udføres i 365 mm letbeton, hvor nederste del 
udvendig pudses i armeret tynd puds i hvidt system mør-
tel.

Pos. 27 Brændeovn:
Der er afsat kr. 15.000,00 til indkøb og montering af bræn-
deovn efter eget valg.

Pos. 31 Tagkonstruktion:
Sort tagpap listedækning pr. 60 cm. på krydsfi ner. Bjælke-
spær iht. norm. 240 mm mineraluld.
Dampspærre 13 mm gips kort plank.

Pos. 32 Ydervæg:
Over brystning monteres udv. beklædning i 22 x 125 mm 
sibirisk lærketræ. 

Pos. 33 Etageadskillelse:
45 x 220 m bjælke med 100 mm isolering.
13 mm gips kort plank.
Gulvbrædder er 20 x 135 mm ludbehandlet fyr. 
Cedertræsgulv på altan.

Toilet 1. sal nedlægges venylbelægning som type aqua-
lon – relief nr. 24301.

Pos. 34 Hems:
20 x 135 mm gulvbrædder i ludbehandlet fyr.
13 mm gips kort plank
45 x 100 mm spær med wire træk.

Pos. 34 Skillevægge 1. sal:
Skillevægge 45 x 70 mm stolpekonstruktion med 70 mm 
mineraluld med 2 lag gips på hver side.

Pos. 39 Redskabsrum og carport:
Der opstilles redskabsrum ved hver bolig. Redskabsrum 
og carport udføres i træ og med tag som hovedhuse. 
For hver boligenhed opsættes postkasse, som påsættes 
husnr. 

Pos. 40 Døre og vinduer:
Døre og vinduer udføres i koksgrå træ/alu med 2 lags ter-
moglas, lavenergi U-værdi 1,1

Pos. 45 Inventar:
Elementer leveres fra HTH i omfang som vist på tegnin-
ger. Elementer udføres som dessign mørk grå låger. Bord-
plader udføres i massivt bøgetræ med nedfældningsvask 
med overliggende kant til køkken, og helstøbt vaskebord-
plade i kunstmarmor til bad. 

Fjerritslev, 04.11.2005



HAVNEFRONTEN JEGINDØ
MATERIALE-BESKRIVELSE

Pos. 48 Altaner/terrasse:
Udvendige altangelænder udføres i galvaniseret stål.

Pos. 50 El.-Installation:
El-installationen udføres som skjult installation. Der udfø-
res komplet lysinstallation i samtlige rum med lampeste-
der, og et stik pr. 4 m² og tomrør for 3 stk. antenne og 
telefon.

På terrasser monteres der udvendig stik.

Belysning leveres til:

- Toilet og skur, som model HORN Milano loftplafond, 
E27 60W børstet stål/opal. 
- Køkken model HORN Tone rørpendel, 30 W lysstofrør 
hvid.
- Der monteres udv. model HORN Filur udelygte E27 
60W hvid, på hver side af boliger og på  redskabs-
rum.

Udvendig parklampe leveres som HORN CAVO park-
lygte på 2,9 meter mast, PL-T 42W., disse tændes med 
tidsrelæ, sammen med lampe på redskabsrum.

Mekanisk ventilation monteres i væg i badeværelse.

Der installeres 400 Volt installation for ovn, komfur, el-
vandvarmer og el-varmeanlæg.

Der monteres røgdetektor iht. gældende regler.

Der opsættes udv. målerskab. Gruppetavle indeholden-
de nødvendige gruppeafbrydere og HPFI-relæ, placeres 
inde i huset.

Pos. 51. Hvidevarer:  
Der leveres og monteres:

- Bordkomfur Bosch PKE 645e01
- Indbygningsovn Bosch HBN 200 205S
- Køle/fryseskab Bosch KGS 36371 stål
- Vaskemaskine Zanussi F 1447.
- Opvaskemaskine Bosch HBN 200 250S.
- Udtræksemhætte ASKO Vølund CH 055  
- Kondens tørretumbler Zanussi TC 7102

Pos. 60 Elvarme:
Alle radiatorer er med termostat.

Gulvvarme ved klinkegulve er ligeledes termostatstyret.

Pos. 61 Vand og Sanitet:
Der leveres sanitet i hvidt porcelæn.

Der monteres blandingsbatteri til håndvask i bad som 
Damixa Projekt i krom, samt termostatisk blandingsbat-
teri i bruseniche som Damixa TMC i krom til bruser.
Blandingsbatteri til køkken som Damixa Projekt i krom. 

Der monteres 60 l varmtvandsbeholder.
Badeværelsestilbehør som spejl, toiletpapirholder, hånd-
klædekroge, toiletsæde m.m. 

Vandinstallationen tilkobles vandværksledning. Der mon-
teres 1 stk. frostfri udv. vandhane.

Pos. 62 Blikarbejde:
Tagrender og tagnedløb i Zink. Stern og facadepartier 
inddækkes i zink. 

Pos. 70 Malerarbejde:
Alt udvendig træværk behandles 2 gange med træbe-
skyttelse. 

Indvendigt træværk, som ikke er leveret fabriksmalet, 
behandles for knastudslag, og gives 2 gange hvid maling 
som glans 20. 

På indvendige vægge, hvor der ikke er monteret fl iser og 
skabe, strukturmales med hvid strukturmaling.



Bad i stueplan

Værelse på 1. sal

Køkken

Bad på 1. sal

HAVNEFRONTEN JEGINDØ
ILLUSTRATIONER FRA HTH



Fritidsboliger med helårsstatus – uden bo-

pælspligt 

På et særdeles centralt areal ved Havnegade i for-
bindelse med havnen opfører vi nu en rækkebebyg-
gelse med en maritiminspireret arkitektonisk ud-
tryksform i gode materialer.

Boligerne ligger i dejlige omgivelse kun få meter fra 
kajkanten og Limfjordens bred. Der etableres et nyt 
fælles rekreativt område med lege- og bålplads til 
boligerne.

Alle boliger har fra 1. salen og den ugenerte tagter-
rasse en unik udsigt  udover havnen, fjorden og de 
åbne vidder.  

Udvendigt fremstår husene med sorte paptage med 
listedækning, underetagen i en lysegrå puds, over-
etagen beklædt med oliebehandlet Sibirsk Lærk, 
som fremstår med en naturlig gyldenmørk glød. 
Boligerne opføres som helårshuse med hensyn til 
konstruktion, isolering og materialevalg. Da der 
ikke er bopælspligt, kan De frit benytte boligen, 
som helårsbolig med fast adresse, eller som fritids-
bolig efter behov. 

Ønskes boligen udlejet gennem Dancenter, forven-
tes der gode lejeindtægter.

Boliger med lys og luft – ude og inde 

Boligernes 128 m2 er fordelt på to fulde etager her-
til kommer 12 m2 åben hems. Til alle boliger hører 
der en stor carport med redskabsrum, samt privat 
gæsteparkering. Herudover er der mulighed for at 
leje bådplads i lystbådehavnen. 

Overalt i boligerne fi ndes der i materialevalget og 
detaljerne referencer til det maritime miljø med det 
særlige lys, der kun fi ndes ved vandet. 

Gavlene bringer med deres vinduespartier fra gulv 
til kip lyset og naturen dybt ind i boligen, som ind-
vendigt har en lys, varm og indbydende fremto-
ning. Boligerne rummer fl ere gennemkig, bl.a. fra  
gårdhaven, ved carporten,  gennem køkken/alrum/
stuen og ud til haven og havnen. 

De ugenerte terrasser og gårdhaven giver gode 
muligheder for et varieret udeophold, hvor der altid 
kan fi ndes sol og læ. 

Boligerne er indrettet med to store værelser, et på 
hver etage, med rigelig skabsplads og egen udgang 
til fransk altan/terrasse. Badeværelset i stueplan er 
med bruseniche og vaske/tørresøjle.

I stueplan er der yderligere et lyst, rummeligt kom-
bineret køkken/alrum/stue med udgang til både 
gårdhave og solterrasse. Køkkenet er lyst, tidløst 
HTH med oliebehandlet bøgetræbordplade, desig-
ner grå låger, alt i hårde hvidevarer med stålfront. 
Endvidere er der mulighed for opstilling af bræn-
deovn. Overalt i stueplan er der klinkegulve med 
gulvvarme. 

Fra entréen fører en fl ot trappe op til førstesalens 
stor opholdsstue med fyrretræsgulve og loft til kip. 
Stuen har brændeovn, fransk altan og udgang til 
den stor tagterrasse. Det rummelig badeværelse er 
indrettet med spabad. Over værelse på 1. sal ind-
rettes en stor åben hems.    

Stemning fra havnen juli 2005  Foto: Holmsø Huset

10 spændende arkitekttegnede ejerboliger i 2 etager 
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