
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
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Syren Hus 

Få grønne oaser, levende nærmiljø 
og rigt fællesskab

158 moderne lejeboliger 
med historisk charme

Bygherre:
PKA A/S
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup

Projektudvikler og udlejer:
FB Gruppen A/S
Torveporten 41
2500 Valby

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

LokalBolig Valby ApS
Valby Langgade 142
2500 Valby
36 46 15 55
valby@lokalbolig.dk

3D VISUALISERING - HJØRNET AF ELSTARVEJ OG LØGÆBLEVEJ
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Syren Hus 

Den smukke karré-bebyggelse med industriel 
charme, historiske referencer og høj kvalitet 
indeholder:

• 158 moderne 1-4 værelses lejligheder 
• Areal mellem 48 – 112 m2 

• Fælles tagterrasse i to etager med vækst-
hus, plantebede og et lille legeområde 

• Privat terrasse eller altan til hver bolig 
• Opvarmet depotrum i kælderen
• Mulighed for at leje en parkeringsplads i 

parkeringskælder under ejendommen
• Cykelkælder 
• Elevator
• Dørtelefon med kamera

Gårdrummet er børnenes paradis. Daginstituti-
onen Mosteriet ligger i forlængelse af Syren Hus, 
og når institutionen er lukket, kan alle Grønttor-
vets børn frit benytte de store legearealer. 

Syren Hus er kræs for de kvalitetsbevidste 
lejere. Placeret på det historiske og trendy 
Grønttorvet i attraktive Valby og tæt op 
ad den store Grønttorvspark får du sjæl, 
charme og plads til at udfolde dig
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3D VISUALISERING - FÆLLES TAGTERRASSE

Bliv en del af Københavns 
grønneste bydel

Mangfoldighed er nøgleordet for Grønttorvet. Bydelen byder 
på grønne værdier og har levende nærmiljøer med grønne 
oaser, små torve og spirende væksthuse, hvor du kan mødes 
med naboerne. Og drømmer du om jord mellem fingrene, kan 
du også blive en del af Syren Hus’ plantelaug. 

Bydelen er centreret omkring den 23.000 m2 store Grønttorv-
spark med frugttræer, snoede stier og store græsarealer. I 
Grønttorvsparken opføres i 2021 et orangeri samt et spise- og 
fælleshus, der kommer til at fungere som café. Hele parken 
står færdig i 2022.

Du er tæt på:
• Indkøb
• Daginstitution
• Ny skole (åbner i 2026)
• Gode forbindelser både i bil, på cykel og med offentlig 

transport
• Vigerslev Allé St. og Ny Ellebjerg St., hvor der snart 

kommer metro

Mere information 
Se A-Z, plantegninger 

 og priser på 
groenttorvet.dk/ 

syrenhus

DAGINSTITUTIONEN 
MOSTERIET

DAGINSTITUTIONEN 
ÆBLEKASSEN

PLANTEDAG I RHODODENDRON HUS

Velindrettede 
lejligheder med  
fælles tagterrasse 
og væksthus 

Grønttorvsparken


