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 ab TOMSVÆNGET   
Tomsvej 5, 3400 Hillerød  

 

www.tomsvaenget.dk 

ab@tomsvaenget.dk 

…………………………… 
CVR: 27112145 

CVR-P nr: 1009818002 

 

 
  

 er opført i år 2002, 
 

  
 er beliggende på Tomsvej, 3400 

Hillerød, 
 

  
 har 3 boligblokke i 2 etager 

m/elevator samt 1 fælleslokale, 
  

 25 andelsboliger á hhv. (6) 110 

m2, (12) 97,7 m2, (5) 83,3 m2, 
(2) 76,6 m2, 

  
 er selvadministrerende med en ge-

neralforsamlingsvalgt bestyrelse. 

ab Tomsvænget  
 

har følgende arrangemen-

ter/aktiviteter for beboerne, hvor fri-
villige står for indkøb/tilberedning af 

mad, hvor spisning er inkluderet: 
  

  
 årlig generalforsamling med efter-

følgende spisning afholdes i april 
måned i fælleslokalet, 

 
  

 årlig julefrokost afholdes i decem-
ber måned i fælleslokalet, 

 

  
 årlig sommerfest med grill på fæl-

leslokale-terrassen afholdes i juni 
måned, 

 
  

 hver torsdag fra kl. 13:00 er der 
"nørkleklub" i fælleslokalet, hvor 

alle beboere er velkomne, - man 
kan medbringe håndarbejde etc., 

men også blot hygge sig 
med en kop kaffe/the eller 

"bare" få en snak med de øvrige 
fremmødte, - eller måske spille 

kort? 
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ab Tomsvænget’s  

 
boliger udbydes som følger: 

  
  

 hvis nogle af de nuværende bebo-
ere ville være interesseret i en 

større/mindre bolig i andelsbolig-
foreningen, 

 

  
 efter andelsboligforeningens ven-

teliste, som man optages på ved 
indbetaling af kr. 100,- årlig, og 

hvor man til enhver tid ved hen-
vendelsetil andelsboligforeningens 

bestyrelse kan få oplyst sin place-
ring på listen, 

 

  

 evt. til ejendomsmægler etc. i til-

fælde af, at de ovennævnte mulig-
heder er udtømt. 

 

 

 på Tomsvej mellem Skovledet - 

Fredskovhellet i Hillerød 
  

 
 har kort gå-afstand til bybusserne 

301, 302 til Hillerød S-station (- til 
station ca. 2 km) 

  
 

 har kort afstand til Hillerød C (ca. 
2 km) m/tilhørende indkøbsfacili-

teter (Bilka/Føtex) 
  

 har en ”Meny” m/postekspedition 
samt apoteksudsalg "lige om hjør-

net" 

  
 har kort afstand til St. Dyrehave 

og Grib Skov samt Nordsjællands 
strande. 

ab Tomsvænget’s 
 

boliger er beliggende: 

På vores hjemmeside 

 
www.tomsvaenget.dk 

 
kan du læse mere om andelsbolig-

foreningens - 
 

 Økonomi 
 

 Boligstørrelser 
 

 Husorden 
 

 Vedtægter 
 

………..………….og meget mere. 

 
 

 
 

 
Har du spørgsmål kan du også 

skrive til os: 
 

ab@tomsvaenget.dk 
 

 
Vores adresse er: 

 
Tomsvej 5, 3400 Hillerød 

Bankforbindelse: Nykredit, Hillerød 

Vedtægter i overensstemmelse 

med ABFs standard 

Revision: Døssing og Partnere, Hillerød 

http://www.nykredit.dk/
http://www.abf-rep.dk/
http://www.dossing.dk/

