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Nyt sted at bo?

Det kan være svært at vælge et nyt sted at bo. 
Boligen er én ting, men kendskab til omgivel-
serne og mulighederne omkring, er også vigtige 
for at vurdere, om man kan finde sig godt tilpas. 
Af netop den årsag, kan det også være svært, 
at rette blikket mod boliger, der ligger i områder 
man ikke kender.

Derfor har vi udarbejdet denne brochure til dig, 
der ikke kender Tune. Den handler ikke om de 
mange boliger vi har til salg i Tune – men om 
omgivelserne og mulighederne omkring, der  
skaber de rigtige rammer for dig og din familie, 
når du bosætter dig i Tune.

God fornøjelse og velkommen til Tune
- et godt sted at bo.
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Områder for alleOm Tune

Velkommen til Tune 
- et godt sted at bo!

FAKTA BOKS

•  5.016 indbyggere (2012)
•  10 km til Roskilde
•  8 km til Greve
•  30 km til København
•  8 km til badestrand
•  225 og 600S-bus linje 
•  Trafiksikre stisystemer

Ny og gammel nydel
Tune består af en gammel og en nyere bydel. I den gamle bydel 
finder man snoede gader med gamle og hyggelige restaurerede 
huse. I denne bydel ligger også Tune Kirke. Den nyere bydel 
i Tune er opdelt i flere områder og består hovedsageligt af 
villaveje med parcelhuse og rækkehus kvarterer. Uanset hvor i 
Tune du bor er du tæt Tune Center, skoler og daginstitutioner. 
Bagerst i brochuren finder du lidt mere information om de 
enkelte områder i Tune.

Tune er for dig som ønsker at bo i et godt lokalmiljø, 
omgivet af natur og som samtidig ønsker at være tæt på 
Københavnsområdet.

En by der har det hele
Tune er en attraktiv og familievenlig by på Østsjælland med godt 
5.000 indbyggere, der fungerer som en forstad til Domkirkebyen 
Roskilde. De lokale borgere beskriver Tune som ”Byen der har det 
hele” fordi du her finder en perfekt beliggenhed, pæne og varier-
ende boligområder, gode indkøbsmuligheder, et væld af fritidstil-
bud og skøn natur til alle sider, f.eks. skov, strand, golfbaner og 
naturområdet Hedeland med ride-, løbe-, gå- og cykelruter. Tune 
er beliggende i Greve Kommune, Region Sjælland.

30 min til København 
Tune ligger tæt på motor- og tilkørelsesveje til hele københavns 
området og resten af landet. Kører du i bil, er du på bare 10 
minutter i Greve eller Roskilde - og på 30 minutter i København. 
Hurtigbus linien 600S (Hillerød – Hundige) har stoppesteder 
igennem hele byen og bringer dig til Roskilde, Greve eller  
Hundige St. på mellem 10 og 15 min, hvorfra der findes centrale 
bus og togforbindelser til København og resten af landet. 
 

•  Skole med integreret SFO
•  1 vuggestue og 2 børnehaver
•  3 idrætshaller og stort idrætsanlæg
•  Bibliotek
•  1 kirke
•  Lægehus og tandlægehus
•  Indkøbscenter
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Tæt på naturen
Strand og havnemiljø
7 km sandstrand ud til Køgebugt
Bor du i Tune, er du blot 8 km fra kysten ud mod Køge Bugt. 
Området har fået navnet ”Strandparken” og består af en 7 km 
lang sandstrand med klitter, parkeringspladser, adgangsveje og 
kiosker. Mellem strand og bagland ligger 6 søer, der via sluse-
bygningsværker står i forbindelse med vandet i Køge Bugt. På 
kyststrækningen er der tillige blevet plads til 4 lystbåde-havne 
som grønne ø-havne, i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. 
Strandparken byder på en rig og varieret natur, hvor alle er 
velkomne til at bade, slikke solskin, sejle, cykle eller gå en tur.

Skov
 
Tune Skov, Boserup Skov, Trylleskoven 
Snart får Tune sin egen skov. I 2011 er der etableret et nyt 
skov- og naturområde på 260 ha, der har til formål at skabe 
et rekreativt område til gavn for befolkningens friluftsliv og 
sundhed. Projektet lover, at beboerne skal gives nem adgang til 
den nye bynære skov, hvor der vil blive etableret et godt stinet 
samt lejr- og bålpladser. Indtil skoven står klar, kan du nyde en 
tur i skønne Boserup Skov, der ligger direkte ned til Roskilde 
Fjord (10 km fra Tune). Her findes også gå- og løberuter samt 
naturlejrplads med grillplads, borde og bænke m.v. På Greve 
kanten, 8 km fra Tune, finder du tilsvarende Trylleskoven, der 
ligger ned til Greve Strand. 

Naturområde
 
Hedeland
Tune ligger lige ved siden af Hedeland, der er et 15 km2 stort 
rekreativt naturområde der byder på oplevelser og muligheder 
for alle aldre, året rundt. På få minutter finder du en indgang 
til området, der er forsynet med gå-, løbe-, cykel- og ridestier 
og naturlegepladser. I Hedeland finder man også et amfiteater, 
en af de største friluftsscener i Øresundsregionen, med plads 
til 4.000 tilskuere. Den store åbne scene tilbyder den perfekte 
ramme om klassiske operaopsætninger, som vises hvert år i 
august. 

I sammenhæng med Amfiteatret ligger også en ski- og kælke-
bakke med et toppunkt 80 meter over havets overflade. Ved 
kolde vintre anvendes snekanoner til at forsyne bakken med 
sne. Hedeland rummer også en golfbane, fiskesøer, vinmarker, 
motorcrossbane og en veteranjernbane. 

Området er tænkt som et rekreativt område, hvor du kan tage 
til for at lege, dyrke motion, spise din medbragte mad i naturen 
eller tilberede din mad på en af de grill-pladser, der er opstillet 
ved opholdsbygningen. I området er der også en 1,3 km lang 
friluftsfitnessbane, petanquebane, svævebane og i maj 2012 
åbnede en ny “børneoase” med legeplads og opholdsareal for 
mindre børn.
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Indkøb og butikker

•	 Super Brugsen

•	 Netto

•	 Bagerbutik

•	 Slagterbutik

•	 Blomsterforretning

•	 Tøjbutik

•	 Frisører

•	 Renserier

•	 Genbrugsbutik

•	 Systue

•	 Tankstationer

•	 Ejendomsmæglere

•	 Revisorerer 

•	 Pizzariaer

•	 Cafeteriere

•	 Bed & Breakfast 

•	 Kursuscenter

Gode indkøbsmuligheder 
I Tune kan du få klaret alle de daglige indkøb af både god 
kvalitet og til forbrugerrigtige priser. Du får samtidig også 
adgang til en række nyttige og gode borgerservice-funktioner 
i byen, herunder apotek, lægehuse, tandlæge, bibliotek m.m. 
At det hele findes i byen, hvor du bor, har selvfølgelig mange 
praktiske fordele, der gør den travle hverdag lettere.

I Tune Center finder du bl.a. dagligvarebutikkerne Super Brugsen 
og Netto, slagterbutik, bagerbutik, frisører, tøjbutikker, blomst- og 
brugskunst butik, pizzariaer m.m.  
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•	 Apotek 

•	 Posthus 

•	 Bibliotek 

•	 Menighedscenter

•	 Borgerhus 

•	 Lægehus

•	 Tandlæge

•	 Fysioterapeut

•	 Zoneteapuet

•	 Fodklinik

•	 Dyrlæge



8



Tune - et god sted at bo

Sport og fritid

•	 Badminton

•	 Billard 

•	 Bordtennis

•	 Fitness

•	 Fodbold

•	 Golf

•	 Gymnastik

•	 Håndbold

•	 Karate

•	 Motionscenter

•	 Petanque

•	 Pilates

•	 Ridesport 

3 idrætshaller - 10 fodboldbaner
I Tune er der rig mulighed for at dyrke sport og motion på 
alle niveauer og i alle aldersgrupper. Tune IF består af 12 
afdelinger fordelt på Badminton, Billard, Bordtennis, Fodbold, 
Gymnastik, Håndbold, Karate, Motionscenter, Petanque, Svøm-
ning, Tennis og Trim. Idrætsforeningen har knapt 4.200 aktive 
medlemmer og råder over 3 sammenhængende haller, der 
danner rammerne om et moderne idrætscenter. 

Motionscenter - Center for bedre livskvalitet
Tune Motions Center, Center for bedre livskvalitet (CBL) er et 
moderne center med over 1100 medlemmer for borgere i alle 
aldre. CBL er hele tiden på forkant med nye og  spændende 
aktiviteter indenfor træning og sundhed og byder på et væld at 
træningsmuligheder. CBL afholder også jævnligt foredrag om 
sundhed osv.

2 Goflbaner
I Tune har du 2 flotte 18 hullers golfbaner lige i “baghaven”. 
Greve Golfbanen, der er anlagt af det verdenskendte banearkitet-
firma Hawtree Ltd., støder direkte op til byen. I Hedeland finder 
du Hedeland golfklub, der er ‘en af de mest specielle i Danmark 
med dens etablering i det rekreative område. Hedeland Golfklub 
byder velkommen til både 18 huls & 9 huls bane, Restaurant, 
Golfshop og indendørs træningscenter. 
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Et væld af muligheder for de aktive

•	 Senior dans

•	 Spinning

•	 Svømning

•	 Tennis

•	 Trim

•	 Yoga

•	 Zumba

Ridning
Er du eller din famile interesseret i hestesport, findes der 
en række ridesportsklubber både i byen og i nærliggende 
områder. I Hedeland finder man desuden de skønneste 
ridestier.
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Børn og unge
Skole og  
daginstitutioner
Tune skole
Børnefamilier trives godt i Tune, hvor der bl.a. er et godt og 
sikkert vejnet til og fra Tune Skole. Skolen har 2 afdelinger. 
“Lunden” der er en afdeling for 0. til 3. klasser og “Højen” der 
er for klassetrinene 4. til 9. klasse. 

Daginstitutioner
Du finder også SFO, børnehaver, vuggestuer og dagplejere 
i byen, hvor børn trygt kan blive passet. Under “Børnehuset  
Troldelunden” bl.a. 4 kommunale institutioner: “Lundebo” - en 
integreret daginstitution med plads til 100 børn i alderen 0  - 6 
år.  “Lundegårdens Børnehave” med plads til 55 børn i alderen 
3 - 6 år. “Nørregården” der er en integreret institution med 
plads til 74 børn i alderen 0 - 6 år samt “Junglen” der er  en 
integrereet institution normeret til 100 børn i alderen 0-6 år.

Gode og sjove 
fritidsaktiviteter

Spejdere
I KFUM Spejderhytten er der masser af aktiviteter for børn. 
Gennem leg og aktiviteter, søger KFUM her at udvikle børn til 
selvstændige og ansvarlige unge og voksne. Spejderhytten 
er planceret i “Tinggårdskvarteret” hvor børn og unge finder 
fornøjelsen ved at lave bål,  løb med poster, sanselege og meget 
andet. 
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Landsdækkende kontaktnet 
og flest medarbejdere
EDC Poul Erik Bech har i Danmark 33 boligbutik-
ker samt 12 erhvervscentre. EDC Poul Erik Bech 
er dermed landets suverænt største mæglervirk-
somhed, hvor flere end 350 medarbejdere arbejder 
for at gøre mæglerarbejdet så effektivt som muligt. 
Størrelsen af vores organisation gør også, at vi har 
kunnet prioritere uddannelse og kompetencer meget 
højt. Det giver vores kunder størst muligt sikkerhed 
for en korrekt sagshåndtering. 

Forretningen bygger på 
langsigtede relationer
EDC Poul Erik Bech har ud fra vore 3 grundpiller 
flid, etik og godt købmandskab som målsætning at 
gennemføre mæglerarbejde indenfor salg, udlejn-
ing, vurdering og rådgivning af højeste kvalitet. En af 
vores visioner er at bevare og fremme langsigtede 
relationer til vore kunder og levere serviceydelser 
og produkter relateret til fast ejendom. Det betyder, 
at vi vægter kundeservice og gode relationer meget 
højt, og at vi gør hvad vi kan for at vores kunder 
anbefaler os. 

Daglig leder & Partner
Jeannie Palmund
Statsaut. ejendomsmægler
Boet i Tune i 35 år
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EDC Poul Erik Bech 
Danmarks største mæglervirksomhed
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Få gode råd hos EDC Poul Erik Bech 
- vi kender byen
Vores lokalkendskab er en mærkesag
Vil du vide mere om Tune eller se byen, er du meget  
velkommen til at kontakte os. Vi kender byen og viser dig 
gerne de forskellige områder. Vi har mere end 35 års lokal-
kendskab og har gjort det til en mærkesag, at have fokus på 
en god og åben dialog mellem både køber og sælger, der 
skaber de bedste betingelser for en god bolighandel.  

Test os på vores viden og engagement!
I starten af brochuren fortalte vi, at denne brochure ikke 
handler om de mange boligmuligheder, som du finder i 
Tune. Er du blevet interesseret i at se nærmere på boliger, 
så test os på vores lokalkendskab og engagement! 
Ring til os og fortæl om dine ønsker til en bolig – eller send 
os en email – så vender vi tilbage med forslag! Det er ganske 
uforpligtende.

EDC Poul Erik Bech Tel. 4613 9100
Tune Centret 8B  e-mail 401@edc.dk
4030 Tune
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TUNE
- et godt sted at bo
A - Tune Gamle By
I den gamle bydel finder man snoede gader med gamle 
og hyggelige restaurerede huse. I denne bydel ligger 
også Tune Kirke og byens gadekær. 

B - Stierne
Her finder du brede villaveje med parcelhuse fortrinsvis 
fra 1970 ‘erne, der er forbundet med gode sti-systemer.

C - Tinggårdskvarteret
Et kvarter fortrinsvis fra 80’erne med mange børne-
familier og gode stisystemer. Et område der ligger tæt på 
skolen for de mindste børn. 

D - Blomsterkvateret
Villakvater fra 70’erne i byens sydligste del og i retning 
mod Greve samt det nye boligområde, der opføres i 
TUNE NØ.  

E - Tune NØ
Helt nyt boligområde mod åbne marker og retning mod 
Greve. Byggegrundes sælges fra starten af 2013. 

Tune	Center	8B	•	4030	Tune		•	Tel.	4613	9100	•	e-mail:	401@edc.dk
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