
Smuk københavner-karré med  
høj kvalitet fra inderst til yderst

FB Gruppen 
Find din drømmebolig  

Hos FB Gruppen A/S har vi fokus på boliger. Boliger, som alle kan være stolte 
af. Lige fra udviklerne og arkitekterne over entreprenørerne og håndværkerne 
til beboerne og naboerne.

Vi er en stærk og professionel samarbejdspartner med et solidt kapitalgrund-
lag. Og selvom vi i dag udvikler mellem 500 og 1.000 boliger om året, holder vi 
fast i principperne om kvalitet og det menneskelige aspekt. 

Vores tilgang til materialer og æstetisk sans har sikret vores byggerier flere 
arkitekturpriser og anerkendelser - senest har Amaryllis Hus på Grønttorvet 
vundet to priser ved Københavns Kommunes årlige bygningspræmiering 
2019. Det er vi stolte af!

Læs mere på fbgruppen.dk

Bygherre:
PKA A/S
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup

Projektudvikler og udlejer:
FB Gruppen A/S
Grønttorvet 6, 1. sal
2500 Valby

Udlejning og reservation:
Ann-Beth Senger: 30 46 48 89
Mail: ranunkelhus@fbgruppen.dk

Ranunkel Hus
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3D VISUALISERING  - HJØRNET AF TAFFELÆBLEVEJ OG PARADISÆBLEVEJ



En klassisk københavner-karré
Ranunkel Hus er en klassisk københavner-karré 
med 130 moderne lejeboliger med 2-5 værelser i høj 
kvalitet. Arkitektonisk er der arbejdet med detaljerne 
for at skabe et varieret udtryk med vekslingen mellem 
byhuse i 3 etager og lejlighedsbyggeri i 5-7 etager 
samt brugen af smukke teglsten på facaden. Tegl-
stenene har en naturlig variation i farver og tekstur, 
der giver liv til byggeriet og spiller flot sammen med 
de klatrende planter.  

Det får du i Ranunkel Hus:
• Fælles tagterrasse med væksthus
• Stor gårdrum med legeplads og væksthus
• Terrasser og altaner
• Parkeringskælder
• Elevator
• Dørtelefon med kamera
• Cykelrum og eget depot i kælder

Fokus på det grønne udeliv
Det grønne udeliv er en af Grønttorvets kerne-
værdier - og også en stor del af Ranunkel Hus. 
Sammen med naboerne kan I frit benytte det store 
gårdrums grønne fællesarealer. Her kan I dyrke 
årstidens grøntsager i væksthuset og højbedene, 
mens græsarealerne og legepladsen indbyder til 
afslapning og aktivitet. 

Det er ikke kun på gadeniveau, at fællesskaberne 
blomster. På den fælles tagterrasse mod syd får I 

endnu flere kvadratmetre til kvalitetstid - enten i 
væksthuset eller mens I nyder den skønne udsigt 
med Grønttorvsparken til den ene side og gård- 
rummet til den anden. 

Foran Ranunkel Hus etableres én af Grønttorvets 
hyggelige pladser i forlængelse af den smuk-
ke Grønttorvspark, hvor man kan mødes ved 
vandskulpturen og nyde bydelens stemning.  
I Ranunkel Hus’ stueetage kommer der tre erhvervs-
lokaler, som er reserveret til restaurant, café eller 
lignende med mulighed for udendørsservering. Her 
kan I mødes med venner og naboer til en god kop 
kaffe eller en lækker middag.

Høj kvalitet fra inderst til yderst
I Ranunkel Hus får I en bolig med en gen-
nemtænkt planløsning og materialer af 
høj kvalitet i et stilrent design. Det 
store lyse opholdsrum i åben for-
bindelse med køkkenet er boligens 
hjerte og naturlige samlingspunkt.

Vælger I en lejlighed i højden, får 
I en skøn altan, og i stueetagen får 
I egen have og terrasse. De private 
udearealer bliver nemt en ekstra stue i 
de varme måneder. 

I Ranunkel Hus vil I hurtigt føle jer hjemme.

Grønttorvet 
 - en historisk grøn bydel 

Ranunkel Hus er en del af Grønttorvet. En moderne landsby midt i byen. En 
spirende bydel med plads til både fællesskab og individualitet. Når området om 
få år er fuldt udbygget, vil 2.300 ejer-, andels-, og lejeboliger danne de fysiske 
rammer for børn, voksne, seniorer og studerende.

Arven fra det gamle Grønttorv er tilstede overalt. Væksthuse og højbede i gård- 
rummene og på tagterrasserne giver beboerne mulighed for at dyrke årstidens 
grøntsager til eget middagsbord. Og med rødderne i de historiske torvehaller 
ligger den store park, hvor alle områdets beboere kan mødes, lege, plukke æbler 
og nyde livet.  

Helt sin egen og tæt på alt
På Grønttorvet får I New Yorker-stemning med den 23.000 m2 store Grønttorvs- 
park i hjertet af området. Samtidig får I alle de faciliteter, der gør Grønttorvet 
til en ægte moderne landsby. Alt det, der får hverdagen til at hænge sammen. 
Indkøb kan I klare tæt på hjemmet i den kommende dagligvarebutik ved Torve-
porten, og børnene kan blive passet i den integrerede institution, der allerede 
står færdig i efteråret 2019. I 2026 bliver Grønttorvet nabo til en ny skole.

Her er gode forbindelser både i bil, på cykel og med offentlig transport – 
Grønttorvet ligger nemlig tæt til både Vigerslev Allé St. og Ny Ellebjerg, hvor 
der snart kommer metro.

Velkommen til Grønttorvet!

Se plantegninger 
og priser på

groenttorvet.dk/ 
ranunkelhus

Velkommen til  
Ranunkel Hus
Den smukke teglstensfacade med klatrende 
planter byder velkommen til Ranunkel Hus. Her 
får I en skøn lejebolig med plads, lys og luft. Til 
jeres eget liv. Og på fællesarealerne kan I møde 
jeres naboer, dyrke grøntsager, tænde op i 
grillen og lade ungerne lege. 
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