
BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 
- Et boligfællesskab for livet tæt på dig 

TRYGHED & TRIVSEL 
TÆT PÅ 



BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

FÆLLESSKAB I 
CENTRUM 
Hos Boligorganisationen Tårnbyhuse 
er fællesskabet i centrum. I alt hvad vi 
foretager os, er omdrejningspunktet 
at skabe et lokalt boligfællesskab for 
livet – tæt på dig. 
 
Vi ønsker at være et godt sted at bo 
for et bredt udsnit af den danske be-
folkning. Vi tror nemlig på, at der skal 
være plads til alle, der ønsker at være 
en god nabo. Uanset job, alder og ud-
dannelse. Sammen bygger og driver vi 
et velfungerende fællesskab med tryg-
hed og trivsel tæt på. 
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Boligorganisationen Tårnbyhuse blev grundlagt 
1. januar 2011 efter en fusion mellem Almen 
Bolig-Administration a.m.b.a., Boligorganisatio-
nen Tårnby 44, Boligselskabet Flyverhuse og 
Ejerforeningen Kastruphuse. 
 
I dag består boligorganisationen af 3.500 leje-
mål fordelt på 11 afdelinger – og vi arbejder ak-
tivt på at tilføre flere. Vi arbejder effektivt og 
målrettet på at udvikle, vedligeholde og opføre 
boliger, der er til at betale. 

OM OS 
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SAMMEN OM 
GODE HJEM 

I Boligorganisationen Tårnbyhuse er du - sam-
men med dine naboer - med til at bestemme, 
hvordan det skal være at bo. Vi har et velfunge-
rende beboerdemokrati, der er omdrejnings-
punktet for vores virke.  
 
Som beboer har du mulighed for at få medind-
flydelse – ikke kun på retningen i dit eget bolig-
område, men også på boligudviklingen i Tårnby 
Kommune. Du kan blandt andet være med til at 
bestemme, hvordan dit boligområde skal udvik-
les.  
 
Du har mulighed for at deltage i beboerdemo-
kratiet på flere forskellige måder – blandt andet 
ved at deltage i det årlige afdelingsmøde, blive 
valgt ind i afdelingsbestyrelsen, repræsentant-
skabet eller organisationsbestyrelsen samt ved 
at deltage aktivt i de aktiviteter og/eller boligso-
ciale projekter, der er i din afdeling. 



BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

RAMMERNE OM ET GODT LIV 
Vi tager sammen med beboerne ansvar for rammerne om et godt 
liv i Tårnby Kommune. 
 
Vi arbejder målrettet for, at vores ejendomme forbliver tidssvaren-
de, og at boligerne er attraktive for både nuværende og kommende 
generationer. Det betyder blandt andet, at der de kommende år vil 
blive arbejdet på en gennemgribende renovering af de ældre afde-

linger med det formål at skabe større og mere nutidige lejemål. Dette gælder også vores fællesarealer, 
som anlægges, så der er aktiviteter for alle - med blandt andet legepladser, motionsfaciliteter og kunst-
værker. 
 
Inddragelsen af beboerne i forbindelse med vores projekter er vigtig for den måde, vi arbejder på - og bå-
de renovering af eksisterende boliger og udvikling af nye foregår altid med afsæt i beslutninger, der er 
truffet i vores velfungerende beboerdemokrati, som vi håber du og dine naboer vil deltage aktivt i. 

Det er vigtigt for os, at vores administration 
og ansatte tilbyder en god og personlig ser-
vice til alle beboere. Derfor står vi altid klar 
til at hjælpe med at løse organisationens op-
gaver og svare på spørgsmål – store som 
små. Vi er aldrig længere væk end lige ved 
hånden. 
 
For at holde den tætte kontakt til vores be-
boere, har vi opdelt vores afdelinger i fire 
driftsområder: Lufthavn, Kastrup, Tårnby og 
Byparken. Her er det daglige ansvar fordelt 
på fire driftsledere, som tager sig af den dag-
lige beboerkontakt, syn af lejligheder ved 
fraflytning, kontakt til håndværkere m.v. Du 
kan se hvilket driftsområde din bolig hører 
under på side 6-18. 
 
De daglige administrationsopgaver som ud-
lejning, vedligeholdelse, ventelisteadmini-
stration, flytteafregninger og drift m.v., 
udføres af vores medarbejdere i administra-
tionen på Amager Landevej. De ansatte ejen-
domsfunktionærer og gartnere udfører det 
almindelige gårdmandsarbejde som renova-
tion, pasning af grønne områder, fejning og 
snerydning m.v. 

ALTID LIGE 
VED HÅNDEN 

4 



5 

VI DRIVER OG BYGGER 
ET BÆREDYGTIGT 
BOLIGFÆLLESSKAB 
Hos Boligorganisationen Tårnbyhuse er vi bevid-
ste om både vores grønne og vores sociale an-
svar. Det skinner igennem lige fra den måde, vi 
vedligeholder vores boliger på, holder de grønne 
fællesarealer, samt de forskellige arrangementer, 
vi igangsætter og afholder. Vi arbejder effektivt - 
med respekt for beboernes penge. 
 
På baggrund af de seneste års klimaforandringer 
har vi udarbejdet en strategi for forebyggelse af 
vandskader som følge af oversvømmelse efter 
kraftige regnskyl. I den forbindelse har vi blandt 
andet indkøbt vandstøvsugere og vandpumper. 
 
Når det kommer til energiforbedringer, sætter vi 
ind hvor vi kan. Vi har blandt andet investeret i 
et CTS-styringsanlæg, som er med til at kontrolle-
re varme og ventilation, så vi kan mindske vores 
ressourceforbrug og holde omkostningerne nede 
for vores beboere. 



Bredagergården består af renoverede lejligheder, der lig-
ger centralt i Kastrup. I nærområdet finder du muligheder 
for indkøb, skole, institution, bus, metro, svømmehal, 
skøjtehal, strand og biograf. 

Bredagergården blev nyrenoveret i perioden 2014 – 2016. 

Boligerne er fordelt på 2, 3, 4 og 5 rum, alle med altan el-
ler have. Der er elevator i enkelte opgange. 

Der er elevator i enkelte opgange, adgang til fællesvaske-
ri, mulighed for leje af festsal og leje af parkeringsplads 
via venteliste. 

BREDAGERGÅRDEN 

64 boliger 

Opført 1948 

Det er tilladt at holde kat  
efter konkret ansøgning 

Rådhusvænget 53 
Bredagervej 46-52 og 45-53 

TRYGHED & TRIVSEL 

TÆT PÅ 

6 

BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

Driftområde: Lufthavn 
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NORDMARKSGÅRDEN 

Nordmarksgården er en etagebebyggelse 
opført i 1950.  

Lejlighederne ligger centralt i grønne om-
givelser i Kastrup, og har alt lige i nærhe-
den, som indkøb, skole, institution og 
transportmuligheder. I nærområdet finder 
beboerne svømmehal, strand og biograf. 

Boligerne er fordelt på 58 lejligheder med 
3 rum, i størrelsen 70 – 83 m². og 50 lejlig-
heder med 4 rum i størrelsen 80 – 84 m².  

Alle lejligheder har altan og adgang til fæl-
lesvaskeri. 

I afdelingen er der fri parkering. Garage 
eller carport kan lejes via venteliste. 

108 boliger 

Opført 1950 

Soldugvej 5-27 
Vintergækvej 1-11 

Det er tilladt at holde en kat eller 
en hund max 40 cm. i skulderhøjde 
efter konkret ansøgning 
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Driftområde: Kastrup 
10 



Tårnbyparken ligger i grønne omgivelser centralt i Tårn-
by, nær indkøb, skoler, institutioner og gode transport 
forbindelser. Tårnbyparken er fordelt over flere områ-
der, som er opført over flere årtier. I afdelingen er der 
således både nye og ældre lejligheder. 
 
Boligerne er fordelt på 1, 2, 3, 4 & 5 rum, med altaner og 
alle med adgang til fællesvaskeri og mulighed for leje af 
to forskellige festsale.   
 
Desuden er der tilbud om blandt andet seniorgymnastik, 
kondi-, billard- og håndarbejdsklub. 
 
Parkeringsplads, carport og garage kan lejes via venteli-
ste. 

TÅRNBYPARKEN 

782 boliger 

Tårnbypark Allé 1-95/12-24 
Randkløve Allé 52-162 
Amager Landevej 30-34 
Irlandsvej 130-138 

BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

Driftområde: Tårnby 
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Opført 1954-57 + 1967 + 2004/05 + 
2020 

Det er tilladt at holde én kat eller 
ét burdyr efter konkret ansøgning. 
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KASTRUPHUSE 

Kastruphuse ligger i grønne hyggelige omgi-
velser tæt på metroen. Kastruphuse består 
af etagebebyggelse opført i 1979, samt 
“Punkthusene” opført 2004-2005. 
 
I nærområdet centralt i Kastrup er der mu-
lighed for indkøb, skole og institutioner. 
Amager strand/Kastrup Havn ligger blot en 
kort gåtur fra afdelingen. 
 
Boligerne i etagebebyggelsen er fordelt på 
1, 2, 3 & 4 rum, med altaner og adgang til 
fællesvaskeri.  
 
I Punkthusene ved Skovmarken har stuele-
jemålene have, og de øvrige nye altaner. 
Endvidere er der etableret en fælles tagter-
rasse på hver af de tre punkthuse. 
 
Afdelingen gennemgik en energirenovering 
med nye køkkener og altaner i perioden 
2016 til 2021. Samtidig blev der opført 18 
nye tagboliger og anlagt nye udeområder. 

131 boliger 

Opført 1979 + 2004/05 + 2020 

Saltværksvej 19A-25C 

Det er tilladt at holde to katte 
eller ét burdyr efter konkret 
ansøgning. 

Driftområde: Lufthavn 
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Vægterparken består af rækkehuse og lejligheder i hen-
holdsvis 1 eller 2 plan, alt er opført i årene 1986-1988. 
 
Afdelingen ligger i dejlige grønne omgivelser med lege-
pladser til de yngste og med både skoler, institutioner, 
biograf og indkøbsmuligheder indenfor gåafstand. 
 
Boligerne er fordelt på 1, 2, 3, 4 & 5 rum. Lejemålene har 
enten fransk altan eller have, og selvfølgelig adgang til 
fællesvaskeri. 
 
Vægterparken tilbyder gode faciliteter som; festsal, café, 
billardklub og kondirum. 
 
Parkering i afdelingen er gratis dog mod anskaffelse af 
parkeringstilladelse. 

VÆGTERPARKEN 

452 boliger 

Opført 1986-88 

Det er tilladt at holde ét husdyr 
efter konkret ansøgning 

Vægterparken 1-453 
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BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

Driftområde: Kastrup 
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RANDKLØVEHUSE 

211 boliger 

Opført 1996-97 og 2011 
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Det er tilladt at holde ét husdyr 
efter konkret ansøgning 

Jershøj 1-62 
Anhøj 1-61 
Falhøj 1-37                                               

Driftområde: Tårnby 

Randkløvehuse består af rækkehuse og lejligheder i dejli-
ge grønne omgivelser med legepladser til de yngste. Sko-
ler, institutioner og indkøbsmuligheder er i gåafstand. 

Boligerne er fordelt på 1, 2, 3 & 4 rum, med enten fransk 
altan og/eller have.  

Der er adgang til fællesvaskeri og fælleshus og desuden 
tilbud om billard- og aktivitetsklub. 

Parkering i afdelingen er gratis for beboerne, dog mod 
anskaffelse af parkeringstilladelse. Der er derudover en-
kelte pladser til gæsteparkering. 

TRYGHED & TRIVSEL 
TÆT PÅ 
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BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

SALTVÆRKSHUSE 

136 boliger 

Opført 1948 

Det er tilladt at holde ét husdyr 
efter konkret ansøgning 

Soldugvej 29-31 - Vintergækvej 2-32 
Kørvelstien 1-3 - Karsestien 1-3 
Timianstien 76-84 - Saltværksvej 76-84 

Driftområde: Kastrup 
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Saltværkshuse er en etagebebyggelse opført i 1948. Boligerne er 
fordelt på  2, 3, 4 & 5 rum med adgang til faciliteter som fællesva-
skeri og fælleslokale.  
  
Afdelingen ligger i dejlige grønne omgivelser med skoler, institutio-
ner, biograf og indkøbsmuligheder i gåafstand. Der er gode trans-
portmuligheder lige udenfor døren. 
 
Afdelingen har i de seneste år været gennem en gennemgribende 
renovering, hvor den sidste blok forventes færdig i 2023. 
 
Parkeringsplads kan lejes via venteliste. 

8 
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Flyverbo består af etagebebyggelse op-
ført i 1950. 
 
Afdelingen ligger i stille og rolige omgivel-
ser, hvor størstedelen af opgangene har 
elevator.  
 
Boligerne er fordelt på 2, 3, 4 & 5 rum, 
med adgang til fællesvaskeri og mulighed 
for leje af festsal og beboerhotel. 
 
Indenfor gåafstand har beboerne skoler, 
institutioner og indkøbsmuligheder, samt 
gode transportmuligheder. 
 
Ligeledes ligger Amager Strand en lille gå-
tur derfra, så naturen kan nydes næ-
sten lige udenfor døren. 
 
Parkering i afdelingen er gratis dog mod 
anskaffelse af parkeringstilladelse. 

FLYVERBO 

190 boliger 

Opført 1950 

Det er tilladt at holde én hund 
eller to katte. 

Alléen 57-97 
Ved stationen 2-6 
Kastruplundgade 29-39                                  

Driftområde: Lufthavn 6 
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BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

THYGES GÅRD 

158 boliger 

Opført 1945 

To hunde eller to katte er tilladt 

Kastruplundgade 2-8 
Saltværksvej 45-61 
Thyges Vænge 1-7 

Driftområde: Lufthavn 

Thyges Gård er beliggende ud mod Saltværksvej mellem 
Nordmarksvej og Kastruplundgade, centralt i Kastrup tæt 
på indkøb, institutioner, transportmuligheder og Amager 
Strandpark. Der er legeplads i gården. 
 
Enkelte af lejlighederne i stueplan har små haver, mens 
de resterende har altaner. 
 
Afdelingen er opført i 1945 og består af 158 boliger for-
delt på 1, 2, 3 & 4 rums boliger. 
 
Parkering sker enten på Nordmarksvej, Kastruplundgade 
eller på Thyges Vænge, hvor der er bygget carporte. Par-
keringspladser og carporte lejes via venteliste. 7 



KASTRUPVÆNGE 

16 boliger 

Opført 1947 

Én hund eller én kat er tilladt 

Kastrupvænge  1-27 og 22-24 

Driftområde: Lufthavn 

Afdelingen består af 16 rækkehuse beliggende i roligt 
område tæt på Metro, Amager strand og Kastrup havn.  
 
Alle boligerne har store private haver og egen parkering 
på et parkeringsområde for enden af den blinde vej. 
 
Afdelingen er opført i 1947 og består af 16 boliger for-
delt på 4 & 5 rums boliger 
 
Der er plads til parkering foran hver bolig, dog skal der 
erhverves parkeringslicens via Tårnby Kommune. 

15 
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ALLÉGÅRDEN 

1095 boliger 

Opført 1950 - 1970 

To katte tilladt 

BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

Driftområde: Byparken 

Almegård Alle 1-49, 2-34 
Blykobbevej 1-23, 2-60 
Listedvej 2-60, 7-21 
Tårnbyvej 27-43, 55-75 
Østerlarsvej 31-33 

Allégården er en stor afdeling beliggende 
centralt i Tårnby tæt på indkøb, skole og 
transportmuligheder.  
 
Afdelingen strækker sig fra Vandtårnet 
ned af Tårnbyvej til Listedvej. Mod vest 
afgrænses afdelingen af Tårnby Bypark og 
jernbanen til lufthavnen. 
 
Der findes legepladser til de yngste, fæl-
les vaskeri og nyttehaver. Nyttehaverne 
skal lejes via venteliste. 
 
Afdelingen er opført gennem flere årtier 
og består af 1095 boliger fordelt på 1, 2, 
3, 4, 5 & 6 rums boliger. 
 
Der er parkering fordelt på hele området, 
samt på 3 centrale parkeringspladser. Be-
boerne kan opnå fast parkeringstilladelse. 
 

1 
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NORDKRONEN 

96 boliger 

Opføres 2022 - 2024 

Det er ikke tilladt at holde husdyr 

Gemmas Allé 41 

Driftområde: Byparken 

Nordkronen er nye ungdomsboliger, der opføres centralt ved Tårnby 
Stadion. I nærområdet finder du muligheder for indkøb, skole, instituti-
on, transport, idrætsanlæg, park og skaterbaner.  
 
Nordkronen opføres i perioden 2022 – 2024.  
 
Boligerne består af 1 rum med et lille depotrum og badeværelse samt 
entré, køkken og stue i ét. 
 
Desuden adgang til fælles vaskeri og fællesarealer til ophold.  

11 
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BOLIGORGANISATIONEN TÅRNBYHUSE 

PLYSSEN 

Ca. 200 boliger 

Opføres i 2023 - 2027 

Det er ikke tilladt at holde husdyr 

Saltværksvej 2-14 

Driftområde: Kastrup 

Plyssen består af nybyggede punkthuse, et ombygget garnlager, en ombygget vævesal og forhus.  
 
Fordelingen af boliger er tiltænkt således, at punkthusene består af 3, 4 og 5 rums boliger med altaner og 
udsigt over by eller hav for de fleste. Garnlageret og vævesalen er 2 rums ældreboliger og forhuset er til-
tænkt at indeholde afdelingsbestyrelseslokale, festsal, hobbyklubber etc. 
 
I nærområdet er der mulighed for indkøb, skole og institutioner. Amager strandpark og Kastrup havn ligger 
ligeledes en kort gåtur derfra.  
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AMAGER LANDEVEJ 30, 1. 

2770 KASTRUP 

32 50 49 00 

TAARNBYHUSE@TAARNBYHUSE.DK 


