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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 Jyllinge. Den handler ikke om 
de mange boliger du finder i Jyllinge – men 
om omgivelserne og mulighederne omkring, 
der kan skabe de rigtige rammer for dig og din 
familie.

God fornøjelse og velkommen til Jyllinge
- et godt sted at bo.
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Områder for alle

Jyllinge

FAKTA

• 10.363 indbyggere pr. 2010
• 10 km til Roskilde
• 30 km til København
• 600S-bus linje samt andre buslinjer
• 2 lystbådehavne og en lille fi skerihavn
• 2 kirker
• Lægehus 

Jyllinge Syd
Her fi nder du det klassiske danske parcelhuskvarter med 
velordnede forhold og med sikre stiforbindelser til skoler, 
idrætsfaciliteter, og indkøbscenter. Området er primært blevet 
opført i 1960’erne og i 1970’erne.

Jyllinge Midt
Området består af de helt gamle huse ved Roskilde Fjord, 
villaer fra 1920’erne til 1950’erne, parcelhuse fra 1960’erne 
til 1980’erne, gode andelsboliger og udlejningsboliger fra 
1980’erne til 2000’erne.

Jyllinge Nord
Et stort oprindeligt sommerhusområde som ved lokalplan i 
1989-90 blev ændret til helårsbeboelse. Området er i dag en 
charmerende kombination af renoverede og totalombyggede 
sommerhuse, helt nyopførte villaer, og enkelte tilbageværende 
sommerhuse og byggegrunde.

Om Jyllinge
Lidt historie
Jyllinge ligger ud til den skønne Roskilde Fjord. Navnet 
”Jyllinge” stammer helt tilbage fra Vikingetiden, hvor de 
første bosættelser i området blev etableret. Roskilde Fjord, 
heriblandt også området omkring Jyllinge, var et attraktivt 
bosted for vikingerne, som her kunne fi nde roligt vand, og 
hvor det var nemt at skjule sig. 

Befolkningen
Jyllinge har lige siden den store befolkningstilvækst i 
1970’erne været præget af befolkningsgrupper der sætter 
pris på naturoplevelser, og af børnefamilier der sætter pris 
på gode og velfungerende børneinstitutioner, skoler, mange 
idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder. 

Centralt med gode forbindelser
Jyllinge er centralt beliggende mellem Roskilde i syd og 
Frederikssund i nord. Der kører fl ere buslinier i Jyllinge, 
og med S-bus linier kommer du let til såvel Ølstykke som til 
Roskilde, hvorfra der fi ndes centrale togforbindelser. Kører du 
i bil, er du hurtigt på hovedveje og motorveje til alle retninger 
på Sjælland. 

• 2 skoler
• 5 børnehaver/ integrerede institutioner
• Svømmehal
• Idrætshal og idrætsanlæg
• Bibliotek
• Kulturskole
• Affalds/miljøcenter 54
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Natur, vand, 
havnemiljø og idyl

Havnemiljø
 
Jyllinge lystbådehavn
Jyllinge lystbådehavn, som er fra starten af 1970’erne, er 
den største af de 3 officielle havne i Jyllinge. Med sine ca. 
400 pladser er det samtidig en af de største havne i Roskilde 
Fjord og Isefjord. I havnen er der flere sejlsportsaktiviteter 
såsom sejlerskole og ungdomssejladser, og her finder du bl.a. 
også ”Restaurant Jyllinge Marina”. 
 
Jyllinge Nordhavn
Jyllinge Nordhavn blev bygget i 1960’erne og har ca.  
100 lystbådepladser. Størstedelen af brugerne i havnen er  
naturelskere, som primært hygger sig med tursejlads, 
bådvedligeholdelse og socialt samvær. 

Den gamle fiskerihavn
Den gamle fiskerihavn er en jollefiskerihavn og blev tidligere 
i høj grad benyttet i forbindelse med ålefiskeri og til fangst 
af fjordrejer. Ved et besøg i havnen kan man stadig møde 
fiskere, små fiskerskure og fiskenet, der er tilpasset til 
fiskeriet på Roskilde Fjord.

Tæt på naturen 
 
Bo tæt på vandet
Uanset hvor du bor i Jyllinge, vil du altid være tæt på vandet. 
Naturoplevelserne ligger lige uden for døren med bl.a. 
vandrestier til såvel Roskilde som Frederikssund, det frodige 
miljø omkring Værebro Å, og så selvfølgelig Roskilde Fjord. 

”Lille Skagen”
Det særlige lys og de mange smukke motiver i Jyllinge tiltrak 
i starten af 1900-tallet mange kendte kunstmalere til Jyllinge 
som eksempelvis H.A. Brendekilde og H.O. Brasen, og Jyllinge 
var på det tidspunkt kendt som et ”Lille Skagen”.

Vestvendt solnedgang
Jyllinge er beliggende på den ”rigtige” side af Roskilde Fjord. 
Solnedgangene kan derfor nydes fra et af de mange dejlige 
udsigtssteder, ved en af havnene, eller fra en af badebroerne.
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Sport og fritid
•	 Badminton

•	 Basket

•	 Billard

•	 Boksning

•	 Børneidræt

•	 Cykling

•	 Fodbold

•	 Gymnastik

•	 HUBA-Badminton formiddag

•	 Håndbold

•	 Ethjulet cykler

•	 Kampsport

•	 Løb

•	 Svømning 

•	 Sejlklub

•	 Tennis

•	 Vægttræningscenter

Et væld af muligheder  
for de aktive
Jylllingehallen
Jyllinge-Gundsømagle idrætsforening byder på mange 
aktiviteter. Jyllingehallen er et moderne idrætscenter, der 
bruges af både idrætsklubber og skoler samt til større 
landsstævner, opvisninger og turneringer.  Her er der rig 
mulighed for at udfolde sig på det aktive plan i alle alders-
grupper. 

Egen svømmehal
I forbindelse med Jyllingehallen har Jyllinge en svømmehal 
med 2 bassiner. Et stort bassin med 6 baner og 2 vipper og 
et mindre børnebassin der er opvarmet til 34°. I forbindelse 
med svømmehallen er der adgang til både sauna og solarie.

Jyllinge sejlklub
Med 2 lystbådehavne er der selvfølgelig også en sejlklub i 
Jyllinge. Sejlklubben består af flere afdelinger. Jolle-sektion, 
sejlerskole, kølbådsektion, surf og kajakafdeling, der alle 
tilbyder alsidig træning og kurser i sejlsportsdicipliner. Der 
deltages aktivt i diverse kap- og tursejladser sommeren 
igennem rundt omkring på Sjælland.

Løb & Cykling
Jyllinges natur og sti-systemer er oplagt for alle der holder af 
gå-, løbe- og cykelture. Vil du opleve naturen sammen med 
andre, så findes der bl.a. både løbe – og cykelklub i Jyllinge. 
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Børn og unge
Flere skoler 
og daginstitutioner
Jyllinge skole
Jyllinge Skole er Roskilde Kommunes største skole og har i 
skoleåret 2009/10 omkring 900 elever og 130 ansatte fordelt 
på lærere, pædagoger og andet personale. Skolen er en fuldt 
4 sporet skole. Skolen har 4 SFO afdelinger, som er normeret 
til cirka 100 børn hver.

Baunehøjskolen
Baunehøjskolen har ca. 550 elever og 85 medarbejdere 
og er afdelingsopdelt i indskolingsafdelingen, mellemtrinnet, 
udskolingen og specialklasseafdeling samt SFO Baunehøj. 
Baunehøjskolen har øget fokus på at få mere idræt og mere 
bevægelse ind i de øvrige skolefag, i frikvarterer og i SFO-
tiden, så eleverne får glæde af at bevæge sig igennem hele 
skoledagen.

Daginstitutioner
Når det gælder de helt små, finder du også flere forskel-
lige tilbud. Her er vuggestuer, flere dagplejere, børnehaver, 
og integrerede institutioner. SFO på både Jyllinge Skole og 
Baunehøjskolen. 

Gode og sjove 
fritidsaktiviteter
Bred vifte af tilbud efter skole
I Jyllinge er der fokus på gode kultur- og fritidsoplevelser for 
børn og unge. Byrådet har bl.a. vedtaget en “Handleplan for 
børnekultur”, der sikrer en bred vifte af tilbud til alle børn og 
unge, især via skoler og daginstitutioner. 

Naturværksted
Naturværkstedet ”Engen” er en lille “naturperle” der ligger i 
Jyllinge Nordmark og fungerer som bl.a. fritids- & junior klub 
for 4.-7. klasses børn. Engen´s fysiske rammer er et tidligere 
husmandssted med eng, skov og vandløb fordelt på en 1,7 
hektar stor grund. Her er der bl.a forskellige udendørs værk-
steder, bålplads, udekøkken, hønse- og kaninhus og meget 
mere. 

Spejdere
I Jyllinge er der spejdere for alle aldre, der tilbydes masser 
af muligheder for udfoldelser i naturen. Spejderne ligger 
vægt på det gode kammeratskab, samarbejde, oplevelser og 
udfordringer.  Der arrangeres bål, løb, pionerarbejde, spejder-
lejre, vandreture, kig på naturen, og meget mere.

Amatørteater
For dem med en lille skuespiller i maven, opfører Gundsø 
Amatør Scene hvert år deres traditionsrige egnsspil på det 
store grønne område ned til Roskilde Fjord lige foran den nye 
Hellig Kors Kirke.
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Indkøb og butikker
•	 Apotek

•	 Banker

•	 Dagligvarebutikker

•	 Specialbutikker

•	 Tankstationer 

•	 Hotel

•	 Restauranter 

•	 Pizzariaer 

•	 Bibliotek

•	 Borgerservice

•	 Læger

•	 Politi

Indkøb og borgerservice
I Jyllinge kan du få klaret alle indkøb, og samtidig finder du 
en række nyttige borgerservice-funktioner, herunder læger, 
politi og bibliotek. At det hele findes i byen, hvor du bor, har 
selvfølgelig mange praktiske fordele, der gør den travle  
hverdag lettere.

Restauranter
Udover mulighederne i Jyllingecentret, findes der i Jyllinge bl.a. 
muligheder for at spise i Jyllinge Lystbådehavn, på Hotel Søfryd, 
og på Bondestuen der ligger i den gamle bydel.

Hotel, selskabs- og konferencelokaler
I Jyllinge finder du også det lille hyggelige Hotel Søfryd. 
Hotellet ligger direkte ud til fjorden med en unik beliggenhed, 
som ikke ses mange andre steder. Udover hotelophold til over-
nattende gæster i byen og restaurantbesøg, er Hotel Søfryd 
også oplagt til selskaber, familiefester og har rigtig gode  
kursus- og konferencefaciliteter.

Butikker
De fleste butikker ligger i Jyllinge Butikscenter. Her finder  
du bl.a. dagligvarebutikker som Netto, Kvickly og Fakta, tøj- 
forretninger, radio og tv forretning, sportsforretning, urmager, 
Matas, apotek, banker, læger, borgerservice for Roskilde  
kommune, politi, pizzariaer,  spisesteder og flere andre butikker. 
I Jyllinge Nordmark findes også en SuperBest dagligvarebutik.
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Landsdækkende kontaktnet og flest medarbejdere
EDC Poul Erik Bech har i Danmark 33 boligbutikker samt 
12 erhvervscentre. EDC Poul Erik Bech er dermed landets 
suverænt største mæglervirksomhed, 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, udlejning, 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. Vi ønsker altid at være på forkant og tilbyde vores kunder et 
konkurrencedygtigt produkt.

“Som ny tilflytter til Jyllinge var det dejligt at opleve så stor og 

indgående lokalkendskab som vi oplevede hos EDC Poul Erik Bech.  

Vi fik hurtigt en god forståelse for områdets mange muligheder og 

sammen med EDC Poul Erik Bech fandt vi den helt rette bolig for 

os. Hele forløbet oplevede vi som yderst professionelt og med fin 

information. Vi er glade for at være flyttet til Jyllinge. Vores bedste 

anbefalinger til EDC Poul Erik Bech”. 
  

  Lene Christensen og Rene Pedersen

“Mine bedste anbefalinger til EDC Poul Erik Bech. De forstod min 

situation omkring salg af gammel og køb af ny bolig skulle hænge 

sammen, og at mange ender skulle “bindes sammen”. EDC Poul Erik 

Bech udførte en godt og professionelt arbejde og, fik på kort tid, det 

hele til at falde på plads. Informationerne var under hele forløbet i 

top og jeg følte mig i trygge hænder. Købet af min nye bolig i Jyllinge 

blev derfor til en god oplevelse”. 

  Claus Støvring Jørgensen

Få gode råd hos EDC Poul Erik Bech 
- vi kender byen

Kom godt videre

Få mere information hos EDC Poul Erik Bech 
Vil du vide mere om Jyllinge 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 10 års lokal
-kendskab og har gjort det til en mærkesag, at være en lokal 
mægler med 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 
Jyllinge. Er du blevet interesseret i at se nærmere på boliger, 
så test os på vores lokalkendskab og engagement, i forhold 
til at finde en bolig, der passer til dit behov! 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. 4673 0201
Jyllinge Centret 7 e-mail 404@edc.dk
4040 Jyllinge
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Skoler og daginstitutioner
Jyllinge Skolen
Planetvej 30
4040 Jyllinge
Tlf. 4631 7500
www.jyllingeskole.dk

Baunehøjskolen
Baunegårdsvej 85
4040 Jyllinge
Tlf. 4631 8210
www.baunehoejskolen.dk

Børneinstitutioner og fritidsordninger
Roskilde Kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde
Tlf. 4631 3000
www.roskilde.dk

Borgerservice 
Roskilde kommune
Køgevej 80
4000 Roskilde
Tlf. 4631 3000
www.roskilde.dk

Roskilde kommune 
Borgerservicecenter Jyllinge
Jyllingecentret 43
4040 Jyllinge
Tlf. 4631 3007
www.roskilde.dk

Jyllinge Politi
Jyllingecentret 31 A
4040 Jyllinge
Tlf. 4673 1448
www.politi.dk

Jyllinge Genbrugsplads
Brohaven 2
4040 Jyllinge
46 34 75 00 
www.karanoveren.dk
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Nyttige links

Jyllinge	Centret	7	•	4040	Jyllinge	•	Tel.	46730201	•	e-mail:	404@edc.dk

Jyllinge Bibliotek
Bygaden 19
4040 Jyllinge
Tlf. 4631 8230
www.roskildebib.dk 

Lægerne i Jyllinge
Jyllingecentret 1
4040 Jyllinge
Tlf. 88. 80 8510
www.lij.dk

Jyllinge Apotek
Jyllingecentret 31
4040 Jyllinge
Tlf. 4673 1388
www.roskildesvaneapotek.dk

Kultur
Roskilde kulturskole
Planetvej 30
4040 Jyllinge
Tlf. 4631 8797
www.roskildekulturskole.dk

Jyllinge Kirke
Kirkestræde 9
4040 Jyllinge
Tlf. 4673 3367
www.jyllingekirke.dk

Hellig Kors Kirke
Agerskellet 10
4040 Jyllinge
Tlf. 4673 3367
www.jyllingekirke.dk

Sport og fritid
Jyllinge-Gundsømagle Idrætsforening
Planetvej 35
4040 Jyllinge
Tlf. 4679 0912
www.jgi.dk

Jyllinge Løbeklub
Venusvej 5
4040 Jyllinge
Tlf. 3077 2515
www.jyllinge-loebeklub.dk

Jyllinge Spejderne
Skovbrynet 4
4040 Jyllinge
Tlf. 4673 1029
www.jyllingespejderne.dk

Jyllinge Hallen
Planetvej 35
4040 Jyllinge
Tlf. 4678 8555
www.jyllingehallen.dk

Indkøb m.v.
Jyllingecentret
4040 Jyllinge
Tlf. 4673 1177
www.jyllingecentret.dk

Jyllinge lystbådehavn
Strandpromenaden 6
4040 Jyllinge
Tlf. 4678 9348
www.jyllingehavn.dk

Fjordcenter Jyllinge
Bygaden 28
4040 Jyllinge
Tlf. 4631 8151
www.roskildemuseum.dk

Hotel Søfryd
Søfrydvej 8-10
4040 Jyllinge
Tlf. 4678 8011
www.hotel-sofryd.dk


