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NYBYGGERE: Kort 
før jul flyttede de 
første beboere i 
Drabæk Huse ind. 
Om tre måneder føl-
ger de næste efter.

BLOVSTRØD: De var de første 
til at skrive under, og de var 
nogle af de første til at flytte 
ind. I 25 år har Kim Tarvai-
nen og Lise Tarp-Nielsen 
boet i Rønneholtparken, 
men den 15. december fik 
de nøglerne til deres nye 
rækkehus i Drabæk Huse i 
Blovstrød. 

- Dengang det blot var et 
projekt, som ikke var ende-
ligt udformet, var jeg med 
i en brugergruppe, hvor vi 
skulle komme med input. 
Der faldt vi faktisk for det, 
de fremlagde, og vi faldt for 
området. Vi sagde til os selv: 
hvis vi skal noget herude, så 
skal vi bo i et enderækkehus, 
og det skal være vestvendt. 
Den dag, der blev åbnet op 
for at skrive sig op, fik vi lov 
til at komme 20 minutter før, 
og så valgte vi boligen her i 
nummer 69, fortæller Kim 
Tarvainen.

Svanemærket
Solen skinner ned over den 
byggeplads, som området 
stadig er. For kun 15 af boli-
gerne er endnu frigivet, og 
de er omgivet af maskiner og 
håndværkerbiler, som blan-
der sig med opbevarede ma-
terialer og lyden af værktøj 
i brug. 

Kim Tarvainen har lige 
været ude at gå en tur med 
hunden Tilde, som får tør-
ret poterne godt af, inden 
den får lov til at komme 
indenfor. De mange entre-
prenør-maskiner, slæber 
mudder ud på vejene, så den 
gyldne retriever bliver godt 
beskidt under de daglige gå-
ture. 

Men salt i poterne skal 
den ikke være bekymret for, 
hvis det bliver rigtig koldt og 
glat. Drabæk Huse er et sva-
nemærket, det vil sige mil-
jørigtigt, byggeri, og derfor 
må der ikke saltes om vin-
teren. Hele området bliver 
bygget med et LAR-anlæg til 
lokal afledning af regnvand 
omkring. Regn og overfla-
devand siver derfor direkte 
ned i jorden og ned til grund-
vandet, og derfor duer salt 
ikke. I stedet sørger byg-
herren Bonava for en anden 
mere miljørigtig løsning.

- At det er et svanemærket 
byggeri, var også en af de 
ting, vi faldt for. Der er ble-
vet brugt miljørigtige mate-
rialer, og derfor kan man for 
eksempel ikke få højglans 
låger i sit køkken. Alt bygge-
affaldet sorteres også her på 
byggepladsen og transporte-
res de rigtige steder hen. Vi 
synes, det er lidt fedt, at man 
på den måde kan gøre lidt for 

miljøet, siger Kim Tarvai-
nen.

Blovstrød overraskede
Derudover var det blandt 
andet den større stue og et 
hjem i ét plan i stedet for de 
tre i Rønneholtparken, der 
tiltalte parret midt i jagten 
på en ny bolig. Også terras-
sen og det lille stykke græs-
plæne betød meget frem for 
en altan i en lejlighed. 

- Jeg havde aldrig troet, at 
vi skulle flytte til Blovstrød. 
Men vi havde kigget på nyt 
i halvandet års tid uden rig-
tig at finde noget, da det her 
dukkede op. Vi havde egent-
lig en ide om, at vi ville ind 
til København, men det var 
simpelthen for dyrt. Man får 
jo meget mere for pengene 
her, siger Lise Tarp-Nielsen.

- Og tidspunktet var rig-
tigt, for vores søn flyttede 
hjemmefra i maj i år, og vo-

res datter var allerede flyt-
tet for nogle år siden, supple-
rer Kim Tarvainen. 

Det var i juni 2016 parret 
skrev under på kontrakten, 
og siden da har de fulgt pro-
jektet nøje. 

- Vi har været her i gen-
nemsnit en gang om ugen, 
fra da det var en bar mark, 
og vi har taget et billede næ-
sten hver gang. Det er sjovt 
at se den udvikling, området 
allerede har været igennem, 
siger han.

Jul i Drabæk Huse
Parret er allerede kommet 
godt på plads i det 127 kva-
dratmeter store rækkehus, 
hvor der er kommet skabe og 
knager i entréen, reoler på 
væggene og alle de nødven-
dige møbler i stuen.

- Så har vi så heller ikke 
sovet særlig meget, for vi 
havde sagt, at vi skulle hol-

de jul her. Det er 25 år si-
den, vi sidst har flyttet, og 
jeg synes godt nok, at det er 
hårdt. Men vi har fået sor-
teret godt ud i vores ting, og 
det er jo positivt, siger Lise 
Tarp-Nielsen, som synes, 
det er »vildt mærkeligt« at 
flytte ind i noget helt nyt. 

- Men det er også fordi, vi 
har været med i hele proces-
sen og forestillet os, hvordan 
det ville blive. Og nu står 
huset her pludselig, og vi 
er flyttet ind. Det har været 
fantastisk at bo i Rønne-
holtparken, som var vores 
børns barndomshjem. Men 
vi har slet ikke fortrudt, at vi 
er flyttet herud. Det var det 
helt rigtige sted at vælge, si-
ger hun.

Bor på byggeplads
Om tre måneder bliver bo-
ligerne, som omgiver den 
række af huse, Kim Tarvai-

nen og Lise Tarp-Nielsens 
bor i, frigivet. Dermed bliver 
byggeriet i det vestlige hjør-
ne af boligområdet færdigt. 
Det glæder de to sig til, for 
det er lidt mærkeligt at bo på 
en byggeplads. 

For eksempel er det bela-
stende, at der er så beskidt 
på vejene, når man har en 
hund, der skal ud flere gange 
om dagen, synes Kim Tar-
vainen. Men omvendt er der 
også fordele ved at bo et sted, 
hvor håndværkerne stadig 
er i fuld gang med at bygge. 

- Her efter jul opdagede vi, 
at der var et problem med 
vores toilet, som ikke sad 
ordentligt. Vi gik op for at 
tale med byggelederen, og 
vi nåede ikke engang at tale 
ud, før han tog sin jakke og 
sin sikkerhedshjelm på og 
gik med ned og kiggede. 10 
minutter senere var der fire 
håndværkere hernede, og 
toilettet blev repareret sam-
me dag, fortæller Kim Tar-
vainen, som også synes, der 
er megen charme i at være 
nybygger.

- Jeg glæder mig helt vildt 
til det næste år, hvor man 
kan se byggeriet og naturen 
forme sig. Når man kan se, 
at nu bliver de huse færdige, 
og der flytter nogen ind. At 
se planterne vokse op. Jeg 
glæder mig til at være med 
til at etablere hele det her 
område, og vi kan godt lide, 
at det ikke bare er sådan et 
sølvbryllupskvarter, men en 
blanding af mange forskelli-
ge familietyper, siger han. 

mette

Nu er der kommet liv i Drabæk Huse

Grillen og havemøblerne er allerede på plads på terrassen, hvor juletræet ligger strippet for sin pynt. Kim Tarvainen, Lise Tarp-Nielsen og hun-
den Tilde flyttede ind i Drabæk Huse den 15. december.  Foto: Kim Rasmussen 

LØRDAG
Ingen arrangementer oplyst

SØNDAG
Ingen arrangementer oplyst

LØRDAG
Allerød Bio
16.00: Paddington 2
Drive In Bio
16.30: The last Jedi
16.30: Ferdinand
16.30 og 19.00: Jumanji: Wel-

come to the jungle
19.00: En frygtelig kvinde
19.30: The greatest showman

SØNDAG
Allerød Bio
Lukket
Drive In Bio
Lukket for vinteren

ALLERØD: Diabetesforenin-
gen i Allerød er klar til 
endnu en sæson med yoga. 
Yogainstruktør Lene Vero-
nica Jørgensen underviser 
fra torsdag den 11. januar til 
midt i april en gang om ugen 
i lokalerne på 1. sal. Det er 
fra klokken 18 til 19.30.  

Undervisningen er tilret-
telagt, så kroppen arbejdes 
igennem, og der undervises 
både i stående, siddende og 
liggende øvelser. Øvelserne 
tilpasses den enkeltes evner 
og ønsker. Endvidere er ån-
dedrætsøvelser integreret.

Det koster 550 kroner for 
medlemmer af Diabetesfor-
eningen og 650 for ikke-med-
lemmer. Pengene indsættes 
på reg.nr. 3574 og kontonum-
mer 3362461847 senest tirs-
dag den 2. januar. Husk at 
oplyse navn.

Tilmelding er desuden 
nødvendig på mail: allero-
ed@diabetes.dk att. bente 
Olsen eller på telefon 2015 
3516/6016 1920. 

Dyrk yoga 
med Diabetes-
foreningen

Kollerød Bygade 36: Lina Mu-
rel Jardorf udstiller maleri-
er. Åbent søndage kl. 12-16

Lyngehus: Værker af Bente 
Axholt

Røde Kors-butikken, Frede-
riksborgvej 12: Udstilling af 
Nørklegruppens arbejder

Der er stadig fuld gang i byggeriet af Drabæk Huse. Indtil videre er kun 15 boliger blevet overleveret. Flere 
følger om cirka tre måneder.


