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1. Grevehaven  
Greve Midt  

Fritliggende huse fra 1950 med kælder, 
stueetage, tagetage og stort haveareal. (Et 
husdyr tilladt).  

16  
boliger 

2. Vestervang 
Greve Midt  

Fritliggende huse fra 1960 med stueetage, 
tagetage samt stort haveareal. (Et husdyr 
tilladt).  

17  
boliger 

3. Tjørnelyparken 
Hundige 

Gårdhavehuse fra 1970 i beton i 1 plan. 
Fællesvaskeri. Udhus til hver bolig. (Et 
husdyr tilladt).  

72  
boliger 

4. Gersagerparken 
Hundige 

Etagebyggeri fra 1973 i beton.  
Fællesvaskeri og beboerlokaler. Lukket altan 
og bryggers til de fleste af lejlighederne. 
Elevator i flere opgange. (Et husdyr tilladt).  

353 
boliger 

4. Gersagerparken 
Hundige 

Stuelejligheder fra 2008. Fællesvaskeri og 
beboerlokale. (Et husdyr tilladt) 

6 
boliger 

Foto  
Kommer 

5.  Enghusene 
Greve Midt 

Tæt/lav rækkehusbyggeri fra 1980 i beton. 
Boliger i både 1 og 2 plan. Fællesvaskeri og 
beboerlokale. Udhus til hver bolig. (Et 
husdyr tilladt)  

52  
boliger 

7. Elkærparken 
Tune 

Rækkehuse fra 1975 i 2 plan i muret 
byggeri. Udhus samt vaskemaskine til hver 
bolig. (Et husdyr tilladt).  

219 
boliger 

7. 
Elkærparken, Tune 
(ungdomsboliger**) 

Rækkehuse i 1 plan fra 1993. Køkken og bad 
i hver bolig. Fællesvaskeri. Skur til hver 
bolig. (En kat tilladt).  

13  
boliger 

 

7. 
Elkærparken, Tune 
(ældreboliger*) 

Ældreboliger fra 1991 i 2 etager. Muret 
byggeri, fællesvaskeri og kælderrum til hver 
bolig (Et husdyr tilladt). 

8  
boliger 

 

7. 
Elkærparken, Tune 
(ældreboliger) 

Ældreboliger fra 2007 i 1 plan muret 
byggeri. Vaskemaskine og skur til hver 
bolig. (Et husdyr tilladt). 

20  
boliger 

 

9. Eghøj 
Karlslunde 

Rækkehuse fra 1979 i 1 plan i muret 
byggeri. Udhus samt vaskemaskine til hver 
bolig. Beboerlokale. Boligerne er fordelt på 
adresserne Kastanie-, Birke- og 
Platanhusene. (Et husdyr tilladt). 

186 
boliger  

 

9. 
Eghøj, Karlslunde 
(ældreboliger*) 

Rækkehuse fra 1991 i 1 plan i muret byg-
geri. Udhus samt vaskemaskine til hver 
bolig. Boligerne findes på adressen Kastanie-
husene (et husdyr tilladt).  

3  
boliger 

 

9. 
Eghøj, Karlslunde 
(ungdomsboliger**) 

Rækkehuse fra 1994 i 1 plan i muret byg-
geri. Alle boliger har bad, køkkenfaciliteter 
og et mindre udhus. Fællesvaskeri. 
Boligerne findes på adressen Birkehusene. 
(Et husdyr tilladt). 

16  
boliger  

 

11. Tjur-/ Tejstgården 
Hundige 

Rækkehuse fra 1976 i 2 plan i muret 
elementbyggeri. Beboerlokale. Udhus samt 
vaskemaskine til hver bolig. (Et husdyr 
tilladt).  

448 
boliger 
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11. 
Tjurgården, Hundige 
(ungdomsboliger**) 

Rækkehuse fra 1989-92. Muret byggeri i 
både 1 og 2 etager. Fællesvaskeri og Fælles 
cykelskur. (Husdyr ikke tilladt). 

22  
boliger  

 

12. Søjlegården 
Hundige 

2 og 3 etagers skalmuret allergivenligt 
byggeri fra 1993-1996. Beboerlokale. 
Udhus/kælderrum samt vaskemaskine til 
hver bolig. (Et husdyr tilladt). 

287 
boliger 

 

12. 
Søjlegården, Hundige 
(bofællesskab) 

Ældre- og handicapvenligt skalmuret 
allergivenligt byggeri fra 1996 i 1 og 2 
etager med elevator. Udhus/pulterrum til 
hver bolig. Beboerlokale. (Et husdyr tilladt). 

18  
boliger  

 

17. Hegnsgården 
Hundige 

Etagebyggeri fra 1982 i muret 
elementbyggeri med elevator i flere opgange 
samt kælderrum til hver bolig. Beboerlokale 
og fællesvaskeri. (Husdyr ikke tilladt) 

198 
boliger 

 

19. Tinggårdsvænget 
Tune 

Dobbelthuse fra 1982 i muret 
elementbyggeri i 1 plan med stort 
haveareal. Vaskemaskine og udhus. Til hver 
bolig (Et husdyr tilladt). 

64  
boliger  

 

20. Byagerparken 
Tune 

Rækkehuse fra 2000 i 1 plan med murede 
gavle og træfacader. Vaskemaskine og 
udhus til hver bolig. (Et husdyr tilladt) 

40  
boliger 

 

20. 
Byagerparken, Tune 
(ældreboliger *) 

20 boliger i 2 etagers muret byggeri fra 
1999 med elevator, vaskemaskine og udhus 
samt fællesareal.  
20 rækkehuse i 1 plan med murede gavle og 
træfacader, Vaskemaskine og udhus.  

40  
boliger 

 

22. Bøgehegnet 
Greve Midt 

2 og 3 etagers skalmuret betonbyggeri fra 
1986. Beboerlokale. Fællesvaskeri. 
Kælderrum til næsten alle boliger. (Et 
husdyr tilladt). 

139 
boliger 

 

25. Lundegårdshegnet 
Tune 

Ældre- og handicapvenligt muret 
elementbyggeri i 1 plan fra 1989. Udhus 
samt vaskemaskine til hver bolig. (Et husdyr 
tilladt). 

5  
boliger  

 

26. Hedevangen 
Greve Midt 

Ældre- og handicapvenligt muret 
elementbyggeri i 1 plan fra 1989. Udhus 
samt vaskemaskine i hver bolig. (Et husdyr 
tilladt). 

14  
boliger 

 

27. Olsbækken 
Hundige  

Ældre- og handicapvenligt muret 
elementbyggeri i 1 plan fra 1989. Udhus 
samt vaskemaskine i hver bolig. (Et husdyr 
tilladt). 

13  
boliger  

 

28. 
Fjællestien, Tune 
(ældreboliger *) 

Ældreboliger i 1 plan fra 2003. Kælderrum 
samt vaskemaskine til hver bolig. (Et husdyr 
tilladt). 

10 
boliger 

 

28. 
Fjællestien, Tune 
(bofællesskab) 

Ældre- og handicapvenligt muret 
elementbyggeri fra 1997 i 2 etager med 
elevator. Pulterrum samt vaskemaskine til 
hver bolig. (Et husdyr tilladt). 

14  
boliger  

 

*) Ældreboliger anvises af Greve kommune  
**) Ungdomsboliger udlejes kun til personer under uddannelse. 

 


