
Bonava pakker madkurven ud på Flyvestation Værløse
Den årlige Furesø Picnicfestival afholdes d. 11. juni på Flyvestation Værløse, og boligudvikleren deltager aktivt i arrangementet

Festivalen er efterhånden blevet en årlig tradition, og når den løber af stablen søndag d. 11. juni er boligudvikleren Bonava med.

”Vi er aktive i udviklingen af nye nabolag på Flyvestation Værløse”, siger Kristina Olsen, salgs- og marketingdirektør hos Bonava, ”og vi vil
gerne bidrage til at området er aktivt og levende”.

Furesø Picnicfestival afholdes i weekenden d. 10.-11. juni og aktiviteterne finder sted i Hareskovby, Søndersø, Farum og på Flyvestation
Værløse. Og det er netop i Sydlejren på den tidligere flyvestation at Bonava har udviklet sine svanemærkede rækkehuse.

”For os falder det helt naturligt at støtte op om et arrangement som picnicfestivalen. Flyvestationen er et helt enestående område, og med
festivalen håber vi at mange familier vil benytte lejligheden til at komme forbi”, fortæller Kristina Olsen. ”På Flyvestationen kan man bl.a. opleve
historiske fly, Kys Paven, og rekordforsøget på at skabe Danmarks længste picnic”

Der er masser af muligheder for en god søndag, og hvis de besøgende skulle ende med at købe et rækkehus, så gør det da heller ikke noget,
tilføjer hun med et glimt i øjet.

Bonava’s rækkehusprojekt hedder Filmhusene, og omfatter 2- og 3-plans rækkehuse med have og terrasser. De første beboere flytter ind i
Filmhusene i efteråret 2018.

Hele programmet for Furesø Picnicfestival kan læses på picnicfestival.dk

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Dorte Andersen på tlf. 41 70 45 07 eller dorte.andersen@bonava.com

Bonava er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for boligudvikling. Bonava udspringer fra NCC og har skabt hjem og nabolag
siden 1930’erne. I dag har Bonava 1.600 medarbejdere og er aktive i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Skt. Petersborg,
Estland og Letland med en omsætning på SEK 13,5 milliarder. Bonava’s aktier er noteret på Nasdaq børsen i Stockholm. 


