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INDHOLD

Hos 3G Entreprise A/S får du altid kvalitetsarbejde til tiden, 

og med høj faglighed og mange succesfulde projekter,  får 

du tryghed for, at din opgave bliver løst hurtigt, professionelt 

og omhyggeligt.

Vi har sat os for, at bygge Danmarks flotteste boliger, og har 

fået en fantastisk start, på vores vision om bæredyghed og 

høj kvalitet, kan gå hånd i hånd. 

Med os får du en samarbejdspartner, der sørger for at løse 

opgaverne til tiden, og du vil altid møde kompetente og 

glade medarbejdere, fordi vi går meget op i at have et sikkert 

og trygt arbejdsmiljø, der fastholder en høj trivsel i vores 

arbejdsmiljø.

Som bygherre får I en entreprenør, der er fornuftig at tale med 

og som overholder den plan, der er aftalt. Det sparer både tid, 

penge og ærgrelser, når projektet kører som det skal. 

Vi har aldrig leveret en opgave, hvor det var nødvendigt at 

trække på garantien fra Dansk Byggeri. 

Hos os får du det, der er aftalt – til tiden.
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VAL G AF HUS

Vi udfører inspektioner på ste-
det for at sikre, at det hus, du 
drømmer om kan realiseres.

Når vi er enige om husets type 
og placering på stedet, vil vores 
konsulenter begynde at arbe-
jde på detaljerne. I denne fase 
udarbejdes en situationsplan, 
tegninger og der udregnes et 
tilbud.

OP S TAR T

Når byggetilladelsen er klar, in-
dkalder vi til et startmøde, hvor 
du møder din egen projektleder, 
der er ansvarlig for dit boligpro-
jekt. 

Her gennemgås projektets 
fremskridt/tidsplan, og der 
tegnes en garanti for byggepro-
jektet. 

K VAL ITE T S T JEK

Et år efter overtagelsen foretag-
er vi en etårsgennemgang . 

Her holdes en protokol med 
punkter og frister for forbed-
ringer. Vi leverer også en 5-års 
garanti i henhold til lov om 
boligbyggeri. Alt dette giver dig 
den nødvendige sikkerhed for at 
alt lever op til forventningerne. 

R ÅDGI VNING

Første gang vi mødes, hjælper vi 
dig med at vælge den type hus, 
der bedst passer til dine behov 
og din grund. Vi gennemgår 
mulighederne, og går kommu-
nalplanen igennem, så vi er 
godt klædt på.

Vi kortlægger dine ønsker og be-
hov, så vi har et godt grundlag 
for at kunne give dig et tilbud

BYGGE T IL L ADEL SE

Når kontrakten er underskrevet, 
sendes bygningsansøgningen til 
kommunen. Behandlingstiden 
for en bygningsansøgning vari-
erer fra kommune til kommune, 
men det tager normalt mindst 3 
uger. 

Når bygningsansøgningen er be-
handlet og godkendt, udsteder 
kommunen en byggetilladelse, 
hvorefter vi starter op. 

OV ER TAGEL SE 

Under projektet bliver du ind-
kaldt til møder og inspektioner 
for at sikre, at alt er som du 
forventer helt frem til færdig-
gørelsen. 

Derefter kan vi sende en an-
søgning om et certifikat for fær-
diggørelse til kommunen. Når 
dette kommer fra kommunen, er 
det tid til overdragelse. 

Du er nu endelig blevet husejer.

3G ER MED DIG HELE VEJEN

Det er som regel et led i overgangen fra barndom til 
voksenliv, at man "flytter hjemmefra", dvs. fra forældrenes 
hjem, og skaber sig sit eget, uden at overgangen fra det 
ene til det andet dog altid er knivskarp: Hvis der opstår 
en krise hos et ungt par, kan den ene af parterne vælge 
at "flytte hjem", dvs. ud af den fælles bolig og tilbage 
til sine forældre i barndomshjemmet for siden, når 
harmonien er genoprettet, at "flytte hjem igen".

Ordet hjem bruges desuden om boligens indre og dens 
indretning, om boligen som beskyttende, ordnende og 
iscenesættende ramme om intimsfæren og som det 
private rum, hvori familielivet udfolder sig. Hjemmet er 
det sted, man trækker sig tilbage til for at søge hvile, ro, 
hygge osv. i fritiden, og hvor man modtager familie og 
venner som gæster.

Det, der sker i hjemmet, har sin helt egen betydning, 
uafhængigt af omverdenen; det er ikke nyttigt i 
økonomisk, politisk eller karrieremæssig forstand, men 
rekreativt, og sætter derved familiens medlemmer 
i stand til at hamle op med arbejdet og tilværelsen 
udenfor.

Vi gør hvad vi kan, for at skabe et hjem, hvor du føler dig 
hjemme.

Hjemmet er personens eller familiens 
faste bolig, det er der, man hører til, det er 
tilværelsens udgangspunkt.
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”En natur tro base man kan vende hjem til”

Det var godsejer Peter Scavenius, der i 2013 igangsatte projektet, og 

nu har sønnen Carl Gustav Scavenius overtaget. Ønsket fra Scavenius-

familien er, at gøre Hunosøgaard til samlingssted for både lokale 

og gæster på Møn, der kan nyde det naturskønne område og lokale 

højkvalitetsprodukter.

KORT OM PROJEKTET

Projektet er et nyt længehus med tilhørende solterrasse etableret 

på kamstenssokkel fra tidligere byggeri. Vi har omdannet det til otte 

moderne hotellejligheder med tilhørende gårdbutik, der rummer en 

uformel ramme af høj kvalitet om aktiv friluftsferie med unikke mad- 

og naturoplevelser.

KLINTHOLM GODS L AKE APARTMENT S MØN
 |   HOTELLEJLIGHEDER   |   2014-2019    |   MØN   |   700 m2    |   KLINTHOLM GODS   |   TEAM: MOE, PLH & VESTERGAARD NIELSEN    |   
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”Den nye bygning til ’Klintholm Gods Lake Apartments’ er via sin 

placering og materialevalg smukt indpasset i det enestående landskab 

ved Hunosø. Huset har et moderne og velproportioneret udtryk, der 

også hævder sig i sin egen ret. ”

- Bygnings- og Landskabskultur Møn

ÅRETS BYGGERI PÅ MØN 2019

KLINTHOLM GODS L AKE APARTMENT S MØN
VISIONEN 
ER OPFYLDT

Vi har genoplivet historien om et 
område, der ellers stod i rigtig dårlig 
stand

"At den nye bygning har fået 
hotellejligheder og gårdbutik med 
fokus på kvalitetsprodukter er i samme 
ånd som det originale pensionat, der 
med egen køkkenhave gav gæsterne 
en unik og lokal oplevelse. 

Det er vores bud på fremtidens version 
af det pensionat, der blev bygget i slut 
1800-tallet på præcis samme område"

- Godsejer Carl Gustav Scavenius
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Når man køber bolig, er man selvfølgelig interesseret 

i, at tingene er i orden og man ikke skal bruge unødig tid 

efterfølgende, på håndværk og materiale af dårlig kvalitet. 

Derfor bruger vi i 3G meget tid på, at udvælge vores materialer, 

ligesom vi sikrer os, at vores medarbejdere holder en høj 

faglig kvalitet. Vi kvalitetstjekker løbende vores arbejde og 

sørger for, at det lever op til forventningerne.  

KVALITET & UDVALGT MATERIALE

Indretning af rum og værelser, udføres med største omhu og 

eftertanke. Vi tager højde for sollys, naboer og beliggenhed, 

når vi tegner og indretter din bolig. 

Et lyst og indbydende hjem skaber trivsel og velvære. Det kan 

gøres på mange måder, og vi er vores ansvar bevidst, fra de 

første streger til de sidste detaljer er på plads. 

LYS & INDBYDENDE INDRETNING
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 |   RÆKKEHUSE   |   2015-2016    |   KØGE   |   á 120 m2    |   SALG TIL PRIVATE   |   FALSTERVEJ 26A & 26B   |           
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Vi tror på, at det er essentielt at udvikle projekterne sammen 

med bygherre og rådgivere. Vi ser på de muligheder omgivelser 

byder på, og bestræber os på, at få det optimale ud af hver 

kvadratmeter. 

Omgivelserne & bygherre bestemmer

Arkitekturens og byggeriets teknik og praksis er aldrig i tilstand. 

Samfundets udvikling og husstandenes sammensætning og 

prioriteter påvirker kontinuerligt måden vi lever og bor på. Derfor 

bliver vi hos 3G også ved med at udvikle nye boligtyper og udvide 

rammerne for fællesskabet.

Gennem de seneste år har vi udfordret byggeriets rutiner og til 

stadighed forsøgt at udvikle byggeriet mod sociale og bæredygtige 

mål.

Arbejdet begynder altid med historien, med udgangspunktet. 

Arkitekturen skal formes af det bestående og vende sig mod 

mennesker.

UNIKKE BOLIGER 
& SMUK ARKITEK TUR 



VILL A I  B JÆVERSKOV

14 15

 |   VINKELHUS   |   2017-2018    |   BJÆVERSKOV   |  190 m2    |   SALG TIL PRIVATE  |            



G ÅRDHAVEHUSE VEDBÆK
 |   GÅRDHAVEHUSE   |   2015-2016    |   VEDBÆK   |   á 150 m2    |   SALG TIL PRIVATE   |   TEAM: 3G & BÜLOW HUSE   |   
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    RÆKKEHUSE   |   2015-2016    |   NIVÅ   |   á 180 m2    |   SALG TIL PRIVATE   |   TEAM: 3G & BÜLOW HUSE   |   
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NICOLINES HAVE
 |   22 BOLIGER   |   2019-2021    |   KØGE   |  á 150 m2    |   SALG TIL PRIVATE  |            

3G vægter miljøet højt, i deres projekter og 

bestræber sig på, at vælge de mest optimale 

løsninger. 

”En bæredygtig udvikling skal sikre 
menneskenes nuværende behov uden 
at forringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres ønske, 
om en bekymringsfri tilværelse” 

Vi vil skabe de bedst mulige betingelser for 

mennesker og miljø – både nu og i fremtiden. 

Vi er opmærksomme på, at de valg, vi træffer 

har betydning og konsekvenser for jorden og 

for fremtidige generationer.

BÆREDYGTIGE LØSNINGER
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R ÆKKEHUSE E JBY
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 |   22 BOLIGER   |   2019-2021    |   KØGE   |  á 150 m2    |   SALG TIL PRIVATE  |            



LUK SUS I  VEDBÆK 
 |   280 m2    |   2016-2018    |   VILLA   
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