
Dejlig tilbagetrukket bolig,
beliggende tæt ved Dyrehaven 
(Hvidegårdsparken, Lyngby)

For yderligere information, salgsopstilling, mm, kontakt
Home Lyngby, Gitte Severs, Jernbanevej 4, 2800 Kgs. Lyngby 
T: 45932444   |  M: 25 97 98 99  |  E: gise@home.dk



Huset er placeret ugeneret på en skøn tilbagetrukket grund, for enden af ca. 40 meter 
brostensbelagt indkørsel. I bunden af indkørslen er en dobbelt carport med tilbygget 
haveskur.

Ejendommen er en et-plans villa, bygget af gule mursten. Den solrige have, der vender 
mod vest og syd, har ere hyggelige kroge og en dejlig terrasse omkranset af rosenbede og 
en stor græsplæne. Det støjreducerende hegn mod Klampenborgvej afskærmer haven 
rigtig godt for trakken.

Fra den brostensbelagte forplads kommer man gennem boligens hoveddør, der fører ind i 
en mindre hall med indgang til et nydeligt moderniseret gæstebadeværelse og et mindre 
værelse med indbyggede skabe. Herfra træder man ind i den hyggelige store stue, der er 
forberedt til pejs, og som har en bred skydedør til den tilstødende spisestue. I spisestuen 
er der åbnet op til det nyrenoverede og veludstyrede ”Designa” køkken med alle hårde 
hvidevarer samt masser af opbevaringsplads.

Fra køkken er der direkte adgang til bryggers med indbyggede skabe, 
vaskemaskine/tørretromler og nyrenoveret centralvarmeanlæg med varmluftopvarmning. 
Fra bryggerset er der udgang til forpladsen.

Fra spisestuen følger fordelingsgang med dør til bryggers, 2 værelser og et dejligt stort 
badeværelse klargjort til 2 håndvaske og med brus samt badekar. For enden af gangen 
ligger stort værelse med walk-in-closet og modsat master bedroom, som tidligere var 2 
værelser, der kan reetableres.



Fra spisestuen er der udgang til den lyse overdækkede og opvarmede havestue på ca. 40 
kvm, som på hyggelig vis forbinder den dejlige have med huset, og bevirker sommeren 
varer langt ind i efteråret og nærmest aldrig forsvinder helt.

Endelig er der i tilknytning til udestuen en stor isoleret garage, der i dag benyttes som 
hobbyrum, ”vinkælder”, øvelokale på trommer samt opbevaring.

Som boligejer i Hvidegårdsparken er der mulighed for at få adgang til 
grundejerforeningens tennisbane.

Hvidegårdsparken er et eksklusivt og velholdt boligområde med individuelle villaer 
(primært fra ´60- og ´70erne) og vejen fremstår smukt som allé med platantræer. 
Området huser også den gamle Hvidegården, som med gadekær og gamle træer tilbyder 
landlig idyl i Storkøbenhavn. Hvidegårdsparkens stier fører direkte ud i Torsdalsmose, der 
med skov, sø, løbe- og cykelstier tilbyder gode rekreative muligheder. Endvidere støder 
området op til Ermelunden og Dyrehaven med alle dets herligheder og aktiviteter.

Der er gode busforbindelser i alle retninger, især til Lyngby centrum og mod København 
(Nørreport) via motorvejsbussen, der kører hele tiden. Supermarkeder, folkeskole og DTU 
ligger ligeledes i gåafstand fra Hvidegårdsparken. 

Kontakt Home Lyngby, Gitte Severs
Jernbanevej 4 · 2800 Kgs. Lyngby
T: 45932444 M: 25 97 98 99
gise@home.dk







I bunden af indkørslen er en dobbelt carport med tilbygget haveskur.

Ejendommen er en et-plans villa, bygget af gule mursten.



Ejendommens hoveddør, der fører ind i en mindre hall

Fra den brostensbelagte forplads, kommer man til ejendommens hoveddør



Baghave

Boligen er placeret ugenert på en skøn tilbagetrukket grund, med en ca. 40 
meter lang, brostensbelagt indkørsel



Spisestue med store døre til udestuen

Spisestue med store døre til udestuen



Den veludstyrede ”Designa” køkken har alle hårde hvidevarer samt masser af skabsplads

Fra køkken er der direkte adgang til bryggers med vaskemaskine samt 
nyrenoveret centralvarmeanlæg med varm luft opvarmning



Køkkenet åbner til spisestue

Et mindre værelse med masser af skabsplads



Et nydeligt moderniseret gæstebadeværelse

Et nydeligt moderniseret gæstebadeværelse



Den hyggelige store stue, der er forberedt til pejs

Den hyggelige store stue, der er forberedt til pejs



Den store stue, fra den modsatte side

En bred skydedør fra stuen fører til den ligeledes store spisestue



Spisestue har ere variationer af den sidste nadver

Fra spisestue er der åbnet op til det nyrenoverede og veludstyrede ”Designa” køkken



Et dejligt stort master bed room (tidligere 2 store værelser) med masser af skabsplads

Master bed room (tidligere 2 store værelser) med kontorplads og masser af bogreolplads



Et dejligt stort lys værelse

Et dejligt stort lys værelse med walk-in closet 



Et dejligt stort badeværelse med toilet, håndvaske, brus og badekar

Et dejligt stort badeværelse med toilet, håndvaske, brus og badekar



For enden af udestuen en stor garage, der i dag benyttes som hobbyrum og ”vinkælder” samt opbevaring.

Den lyse overdækkede og opvarmede havestue på ca. 35 kvm, forbinder 
haven med huset, og hvor sommeren aldrig forsvinder helt.



Ugenert og skøn tilbagetrukket grund

Ugenert og skøn tilbagetrukket grund



Den solrige have, der vender mod vest og syd, har ere hyggelige kroge og en dejlig stor udendørs terrasse

Den solrige have, der vender mod vest og syd, har ere hyggelige kroge og en dejlig stor udendørs terrasse



Haven er omkranset af ere rosenbede og en stor græsplæne

Haven er omkranset af ere rosenbede og en stor græsplæne


