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BOLIGBYGGERI



Tæt på alting...
mennesker og muligheder



lundhilds tegnestue udvikler 
boliger i en tæt dialog med 
det omkringliggende miljø.  
 
Vi skaber et samspil mellem den 
enkelte bolig, bygningen som hel-
hed og de uderum som opstår. 
  
Vi vægter kvalitet og æstetik i arki-
tekturen og sørger for at men-
neskelige værdier og menin-
ger bliver integreret i projektet.





Stadig plads til legende børn
Vestbyskolen beliggende Ryesgade/Büllowsgade i Horsens blev 
i 2010 revet ned og erstattet af et moderne boligbyggeri. lund-
hilds tegnestue stod for udviklingen og udarbejdelsen af teg-
ninger på de 44 boliger fordelt på 3878 m2 i tre blokke.

Blokkene er holdt i to og tre etager af hensyn til de omkringlig-
gende boliger. Bygningerne er udlagt på en måde, som giver 
beboerne en fornemmelse af et lukket gårdrum med grønne 
arealer og plads til legende børn. Der er tænkt tilhørende ser-
viceøer, cykelparkering, vej- og parkeringsanlæg samt havean-
læg ind i løsningen. 

Lejlighederne er henholdsvis 2- og 3-værelses tegnet i fire for-
skellige varianter og størrelser, der alle har altan. Alle lejlighe-
der har et fælles stort køkken/alrum med opholdsstue i midten 
og med de private rum placeret på hver sin side af opholds-
tuen.  De største af lejlighederne, type A3, har lys via store 
vinduespartier, der giver et optimalt lysindtag gennem køkken/
alrum og opholdsstuen.







Mennesker i centrum

lundhilds tegnestue er en dynamisk tegnestue beliggende i smukke omgivelser på 
Stensballegaard ved Horsens. Siden 2004 har vi skabt boliger til hundredevis af for-
skellige mennesker. Både personlige byggerier og boligbyggerier med plads til person-
ligheder. 

Uanset om udgangspunktet er en tom byggegrund, en gammel skole eller en nedlagt 
fabrik er målet altid at udvikle projekter af høj arkitektonisk og menneskelig kvalitet.
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