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 FEJ FORAN

HOVEDDØREN

OG GIV DIT HJEM MERE VÆRDI

Hent vores 52 bedste salgsfif 
Husk at helhedsindtrykket af boligen er vigtigt. Det  gælder også, inden man træder ind af 
døren. Fej blade eller sne væk, og stil en fin blomst i en potte ved hoved døren, så det ser 
indbydende ud. 

Det er nemt at give dit hjem mere værdi, og derfor har home lavet denne lille folder  
til dig med de 52 bedste salgsfif fra vores mæglere. På home.dk kan du bestille en gratis 
salgsvurdering eller downloade vores salgsfif. Du er også velkommen til at kigge ind i en 
af vores forretninger og få dem i trykt form. Rigtig god fornøjelse.
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Sådan bor vi... 
alternativet i Tuse. Side 2



Bebyggelsen består af 60 huse placeret 
i 4 cirkler omkring en midtercirkel, hvor 
fælleshuset ligger. Cirkel A (nr. 1 - 29), 
cirkel B (nr. 2 - 30), cirkel C (vandværk-
scirklen, nr. 31 - 59) og cirkel D (skovcirk-
len, nr. 32 - 60). 
Mellem cirklerne ligger svømmepølen, 
tennisbanen og den fælles legeplads.

I hver cirkel er der i midten et areal, som 
beboerne i den enkelte cirkel bruger som 
de har lyst til. Pt. er der legeplads og 
borde med bænke i alle cirkler. 
Færdslen i Møllestensparken foregår høj-
re om i alle cirkler. Vejene er efter mølle-
boernes eget initiativ lavet til stilleveje.

Sådan lukker du sommerhuset ned for vinteren
1. GÅ SOMMERHUSET IGENNEM
Kontrollér taget, og sørg for, at det er 
tæt. Trænger træværket til en omgang 
maling, så sørg for at gøre det i efteråret. 
Er der store, døde træer i nærheden af 
huset, bør de fældes, så de ikke vælter 
under en eventuel storm.

2. LUK FOR VANDET
Hvis du ikke skal bruge huset igen før til 
foråret, bør du lukke for vandet, da du 
ellers risikerer sprængte vandrør. Vælger 
du at slukke helt for varmen i vinterhalv-
året, bør du også tømme cisterner, va-
skemaskine mv. for vand.

3. FJERN FUGTEN
For at undgå dårligt indeklima, svampe-
skader og råd som følge af fugt i huset 
bør du sikre dig, at ventilationsristene 
virker som de skal, så huset er godt ven-
tileret. Lad desuden døre og skabsdøre 
stå åbne.

4. MINDSK RISIKOEN FOR INDBRUD
Sørg for, at dit sommerhus er låst orden-
ligt af og pak haveredskaber og lignende 
væk, så de ikke kan bruges til at bræk-
ke døre eller vinduer op med. Tag evt. tv 
og stereoanlæg med hjem for vinteren 
og lad der være åbent udsyn til huset 
udefra.

”Familielivet i centrum med et væld af 
fællesgoder”. Sådan indledtes salgsbro-
churen fra 1975 præsentationen af ”cir-
kelbyggeriet” Møllestensparken i Tuse. Et 
hidtil uset fællesbyggeri bestående af 60 
ens huse opført i letbeton, alle elopvar-
mede, ”så De er fri for forurenende skor-
stene” som der også stod i teksten og med 
”den skønneste natur” omkring i de grøn-
ne omgivelser. Her +40 år efter er der kun 
ganske få af de 60 huse som står som den-
gang de blev opført. Beboerne har gennem 
årene udbygget, ombygget og efterisoleret 
deres huse, så de i dag modsvarer energi- 
og pladskrav, og effektive brændeovne – 
med skorstene -  supplerer opvarmningen. 

Men hvor de enkelte huse i de fi re cirkler 
har ændret sig, er det mentale og sociale 
udgangspunkt fra dengang stadig aktuelt. 
Har man tendens til ligusterfascisme og 
sig-selv-nok-mentalitet er Møllestenspar-
ken ikke et godt valg. For her, ca. 3 km fra 
Holbæks vestligste byskilt, er der sammen-
hold, socialt engagement og aktiviteter på 
dagsordnen. Man passer på hinanden og 
bruger hinanden i Møllestensparken. Man 
dyrker det gode naboskab. Fælleshuset 
”Møllehuset” er et af omdrejningspunk-
terne hvor der ofte er fællesspisninger 
(3 madklubber!), mens tennisbanen og 
svømmepølen er fl ittigt benyttede sam-
lingssteder henover sommerhalvåret. Man 
mødes et par gange om året til arbejds-
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Det er rigtig positivt 
at se, at fremgangen i 
boligsalget nu ikke 
udelukkende er et 
storbyfænomen, men 
kan spores i så mange 
kommuner landet 
over.
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Mæglere sælger ud af ’lageret’

”Der er gode udsigter 

til en boligprisstigning 

ifølge Nationalbanken. 

Foto. Piet Simonsen

”

PÅ DEN LYSERØDE SKY 

Vi ser mere lyserødt på økonomien end nærmest no-

gensinde, og forbrugertilliden tog i marts et markant 

hop op fra et i forvejen højt niveau.

Faktisk steg den til det næsthøjeste niveau nogensin-

de, kun overgået af januar 2006. Det viser nye tal fra 

Danmarks Statistik.

En massiv overvægt af danskere synes nu, at det går 

bedre for Danmark end for et år siden, og at det vil gå 

endnu bedre om et år.

”Forbrugertilliden er en meningsmåling, hvor folk bli-

ver spurgt, om det går bedre. Det er vi helt enige med 

forbrugerne i, at det gør, både for privatøkonomien 

og for samfundet. Men bedre er ikke det samme som 

godt, og der er tydeligvis stadig mange husholdninger, 

hvor gælden trykker. Derfor regner vi ikke med noget 

kraftigt forbrugsopsving i år trods den meget høje til-

lid,” siger Las Olsen, privatøkonom i Danske Bank.

Nationalbanken:  
Din bolig stiger i pris de næste tre år

Danmarks Nationalbank smider vinterfrak-

ken i en helt frisk prognose for dansk øko-

nomi, herunder boligmarkedet.

 

Banken skruer markant op for forventnin-

gerne til væksten i dansk økonomi, hele 2 

% i år og 2,1 % til næste år.

”Fremgangen i dansk økonomi har allerede 

været i gang i nogen tid. Det meget lave 

renteniveau virker, sammen med faldet i 

olieprisen og svækkelsen af den effektive 

kronekurs, ekspansivt på økonomien. Na-

tionalbanken forventer på den baggrund et 

løft i væksten,” skriver Nationalbanken i en 

pressemeddelelse.

 

Også stemningen i de danske hjem, hvor 

forbrugertilliden ligger på et højt niveau, 

spiller ind. Nationalbanken forventer, at vo-

res indkomst til rådighed vil vokse med 2 % 

om året fra 2015 til 2017 som følge af den 

lave inflation.

 

Alt det er godt nyt til boligejerne, fremhæ-

ver Nationalbanken, der forventer, at bolig-

priserne stiger med 3,4 % i år, 3,3 % i 2016 

og 3,5 % i 2017.

Ejendomsmæglerkæden home slår fast, at 

optimismen allerede kan måles på bolig-

markedet.

”Vi har markant flere fremvisninger, flere 

handler og ikke mindst stigende priser i 

år. Det kommer oven i en flot fremgang i 

2014,” siger Michael H. Jørgensen, der ved 

årets start har anslået en stigning på 4 % i 

boligpriserne i år.

 

home fremhæver, at fremgangen på bolig-

markedet vil afhænge af, hvor i landet man 

befinder sig. Det er fortsat de største by-

områder, der trækker væksten.
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Flere handler betyder det laveste boligudbud i fem år

Der stod 54.049 ejerboliger til salg i 

Danmark ved udgangen af februar. 

Det er det laveste antal boliger til 

salg i fem år, viser Realkreditrådets 

boligudbudsstatistik for februar 2015.

”Der har været en større 

handelsaktivitet på boligmarkedet 

det seneste år. Det kan være en af 

årsagerne til, at der er flere 

nedtagne boliger og et lavere 

boligudbud,” siger Ane Arnth 

Jensen, direktør i Realkreditrådet 

og henviser til at der i februar er der 

nedtaget godt 22 pct. flere 

ejerboliger end i februar sidste år.

Det bekræftes af ejendomsmægler-

kæden home:

”Lige nu sælger vi ud af lageret, fordi 

der er flere købere end vi har set 

længe,” siger Michael H. Jørgensen.

Samlet set er boligudbuddet faldet 

med 4.026 boliger det seneste år. 

Faldet fordeler sig på 2.295 færre 

parcel- og rækkehuse, 1.259 færre 

ejerlejligheder og 472 færre 

fritidshuse, oplyser Realkreditrådet. 

Den lave rente og positive forbrugere smitter af på boligmarkedet, mener Nationalbanken og home

Møllestensparken har over 40 år på bagen, og er stadig en lidt anderledes, 
fællesskabspræget boform, som tiltrækker beboere i alle aldre.

Det startede som en lidt halvfl ippet 
ide hos arkitekt Bent Rohde som teg-
nede hele bygningskomplekset.
Byggeriet af Møllestensparken påbe-
gyndtes i 1972 og stod færdigbygget 
i 1975, og vakte opsigt i det ganske 
land, hvor pinger, politikere og bo-
ligmagasiner lagde vejen forbi Tuse, 
for ved selvsyn at vurdere hvad i al-
verden det hele gik ud på. Siden blev 
denne boform mere almindelig kendt 
og kan i Holbæks anden ende, Tjeb-
berup ses gentaget i ”Seniorlandsby-
en”, hvor modne borgere kan leve i et 
lignende fællesskab. Alle huse i Møl-
lestensparken er ejerboliger, men 
gennem grundejerforeningen betales 
et fast beløb til fællesomkostninger.

Ejendomsmægler, Jan Frendrup foran den 
ene af de fi re ”Møllesten” i Tuse som hører 
til bebyggelsen. Han er selv bosiddende i 
netop ét af disse huse.

dage, hvor de grønne fællesarealer får en 
tur, men ikke mindst Møllermarkedet er 
nærmest herostratisk berømt. Kræmmer-
marked, hjemmelavet cirkus og en kæmpe 
fest sender musik og latter ud over hele 
Tuse en gang årligt. 

At bo i Møllestensparken har gennem alle 
årene været en garanti for tryghed og fæl-
lesskab. Området er ideelt for børnefami-
lier, for der er altid legekammerater og en 
voksen til at se efter. Idrætsbørnehaven 
Tusindfryd, Tuse Skole, Tuse Idrætsfor-
ening og diverse ældreforeninger er lige-
ledes fasttømrede institutioner der gør, 
at Tuse er et attraktivt, levende og aktivt 
sted at leve og bo. Når der en gang imel-
lem sættes et Møllestenshus til salg, går 
der da heller ikke længe, før ”Til Salg” skil-
tet igen kan pilles ned og nye beboere kan 
bydes velkommen i en af de fi re cirkler.

Ejendomsmægler Jan Frendrup som er 
daglig leder i home-afdelingen i Asnæs 
har gennem 20 år boet i Møllestensparken.
” Selvfølgelig er der skiftet ud i beboer-
kredsen gennem årene, men nytilkomne 
falder hurtigt til i ”deres” cirkel. Nabo-
skabet er stadig unikt og en af de værdi-
er som vi virkelig sætter højt”, siger Jan 
Frendrup, som ikke har nogen planer om 
at skifte huset i ”Mølleren” ud i nærmeste 
fremtid.


