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Arbejdsweekender

Det forventes, at de enkelte ejere støtter be-
styrelsen og Det grønne Udvalgs arbejde ved 
at møde op til arbejdsdagene og bidrage efter 
evne. I forbindelse med arbejdsweekenderne 
afholdes fælles frokost.

For nærværende omfatter fællesarbejderne:

- Beskærerweekend i februar 
- Arbejdsweekend i maj 
- Arbejdsweekend i oktober

Den grønne plan

Fællesarealerne er omfattet af fredningen; be-
plantningen samt vedligeholdelsen forvaltes i 
overensstemmelse med Den grønne plan.

Det grønne Udvalg, som nedsættes af Ejerlau-
gets bestyrelse, planlægger og gennemfører 
arbejdsdage og arbejdsweekender, som en 
kombination af arbejde og fælles samvær.



Velkommen til Romerhusene

 
 
Bebyggelsen er tegnet af arkitekt m.a.a. Jørn 
Utzon og opført i 3 etaper fra 1957 til 1960, og 
består af 60 ejerboliger, udformet som gårdha-
vehuse, hver på ca. 100 m² beliggende på en 15 
x 15 m stor grund. Husene er smukt indpasset i 
fællesarealet, som består af bakker, sø og eng.

Bebyggelsen blev opført under navnet Kingohu-
sene, idet bygherren var Andelsboligforeningen 
Kingo, og er fortsat kendt, såvel i Danmark som 
internationalt, under dette navn.

I folkemunde blev bebyggelsen imidlertid døbt 
Romerhusene, da husenes udformning kan 
minde om det gamle Roms atriumhuse. 
 
Ejerlauget Romerhusene

Som ejer af et Romerhus er man forpligtet til at 
være medlem af Ejerlauget, hvis formål er at va-
retage ejernes fælles interesser, herunder blandt 
andet vedligeholdelse af fællesarealet.  
Kontingentet udgør p.t. kr. 1.500 pr. kvartal.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myn-
dighed. Den vælger en bestyrelse til at varetage 

Romerhusene er beliggende i udkanten af Hel-
singør på et 6,5 hektar stort areal afgrænset af 
Gurrevej, Kingosvej , Carl Plougs Vej og Monte-
belloskoven.

foreningens opgaver. Bestyrelsen kan nedsætte 
forskellige udvalg som f.eks. Grønt Udvalg og 
Bygningsudvalg.

Der er indlagt kabel-tv, og det er af frednings-
mæssige hensyn ikke tilladt at opsætte udefra 
synlige antenner, paraboler eller lignende.

Fredningen

Som en af landets første bygningsfredninger i 
nyere tid af en større bebyggelse, blev Romer-
husene med  det omliggende fællesareal  fre-
det med virkning fra 30. juni 1987. 

Formålet med fredningen er ikke at føre be-
byggelsen tilbage til dens oprindelige udseen-
de, men primært sikre at alle fremtidige æn-
dringer i bygninger og fællesarealer sker med 
den størst mulige respekt for den oprindelige 
arkitektur og idé.

Som delvis kompensation for de forpligtelser, 
man har som ejer af en fredet ejendom, beta-
les ikke ejendomsskat, og visse vedligeholdel-
sesudgifter kan fratrækkes i skat efter forfald 
pr. år ordningen.

Kingosvej

Carl Plougs Vej

Gurre
vej

Slots- og Kulturstyrelsen skal ansøges om 
alle arbejder udover almindelig vedligehol-
delse, hvad angår bygningen såvel indven-
digt som udvendigt. 
 
Vedligeholdelsesvejledningen er udarbejdet 
af et bygningsudvalg, nedsat af Ejerlaugets 
bestyrelse og indeholder beskrivelser og 
tegninger vedrørende konstruktion, materi-
aler, overfladebehandling m.v. af de enkelte 
bygningsdele. Der forefindes detaillerede 
tegninger over tilbygninger, tagrerenovring, 
vinduer, døre, garageporte, havelåger m.v. 
på hjemmesiden: www.romerhusene.dk

Vedligeholdelsesvejledning

Slots- og Kulturstyrelsen

Tilsynet med Romerhusene, herunder fæl-
lesarealerne, påhviler Slots- og Kultursty-
relsen i samarbejde med Helsingør Kom-
mune.  Ejerlauget har udarbejdet en vejled-
ning med retningslinjer for vedligeholdelse 
af Romerhusene, og der er tilsvarende 
udarbejdet en grøn vedligeholdelsesplan for 
fællesarealerne. Det er dog i sidste instans 
den enkelte ejers ansvar at overholde fred-
ningsbestemmelserne.


