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– EN BYDEL I UDVIKLING

”Musicon er inde i en rivende udvikling. En bydel, hvor 
mangfoldigheden trives, i form af de mennesker, der 
besøger, bor og arbejder i bydelen. Der er udsigt til endnu 
mere liv i den kreative bydel i de kommende år, når flere 
boliger skyder i vejret og virksomheder flytter ind. Musicon 
er klar til ny viden, vækst og erhverv. Kom og vær med.” 
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune



FRA TIDLIGERE INDUSTRIOMRÅDE 
TIL ROSKILDES KREATIVE CENTER
Med boliger, erhverv og et mangfoldigt  kultur- 
og foreningsliv er Musicon-bydelen helt unik. 
Udviklingen af området har i de seneste 
år taget fart, og siden Roskilde Kommune 
købte den 250.000 m² store industrigrund 
tilbage i 2007, er der sket store forandringer 
i området. Dengang var grunden ubeboet, 
og de store  betonhaller lå som synlige spor 
efter den tidligere betonvarefabrik Unicon. I 
dag er området en bydel med et rigt kultur- og 
foreningsliv, nyopførte boliger og et voksende 
 erhvervsliv. Områdets industrielle spor er vigtige 
for Musicons udvikling, hvorfor de solide, rå 
 betonkonstruktioner flere steder genanvendes i 
både byrum og nye byggerier. Mange af de gamle 
industribygninger er omdannet til kreative hot 
spots og smelter sammen med flot ny arkitektur. 

NYE BYGGEPROJEKTER 
TAGER FORM
Interessen for at etablere sig på Musicon er stor, 
og der er efterspørgsel på byggegrunde – både 
til erhverv og boliger. Musicon-sekretariatet 
varetager grundsalget i området og står 
for kontakten med investor og developer. 
”Mange projekter er allerede realiseret, og 
flere er på tegnebrættet. Roskilde Tekniske 
Skole, RAGNAROCK – Museet for pop, rock 
og ungdomskultur, 200 ungdomsboliger og   

35 rækkehuse er allerede opført,” udtaler Lars 
Bloch, sekretariatsleder på Musicon. Derudover 
er mange nye byggeprojekter ved at blive 
 opført, som f.eks. Roskilde Festival Højskole 
med tilhørende 111 lærer- og elevboliger, 
 Rytmegruppen bestående af blandede boliger og 
erhverv, 62 ejerlejligheder i Bifaldet, Den Røde 
Tråd med almene og private boliger, butikker, 
et stort erhvervshus og Roskilde Festivals 
hovedkontor samt mange andre. Derudover 
er flere mindre erhvervsbyggerier realiseret 
i Containerstriben i form af domicilbyggeri, 
undervisningsfaciliteter og detailhandel. 
Visionen er, at Musicon i 2030 fortsat er en 
blandet bydel med ca. 1.000 boliger og 1.000 
arbejdspladser.

ERHVERVSLIVET BLOMSTRER
Omkring 50 virksomheder har etableret 
sig på Musicon, og mange efterspørger 
kontorfaciliteter eller erhvervsfaciliteter. Mange 
mindre virksomheder er flyttet til bydelen, som 
er rugekasse for både iværksættere og små 
kreative start-up-virksomheder. Dette har skabt 
et stærkt erhvervsnetværk, hvor samarbejde 
og innovation smelter sammen. For at styrke 
erhvervslivet er Vækstfabrikken etableret – et 
kontormiljø for vækstiværksættere, der  ønsker 
netværk og sparring på deres virksomhed   
– i samarbejde med Roskilde Kommune og 
Væksthus Sjælland.

Visionen er, at erhvervslivet på Musicon fortsat 
vil vokse. Roskilde Kommune har indgået 
aftale om opførelse af et 4.500 etagemeter 
stort erhvervshus. ”Ud over at tiltrække nye 
virksomheder skal erhvervshuset styrke 
samarbejdsrelationerne og erhvervsnetværket 
mellem bydelens mange virksomheder. 
Ligeledes skal det huse flere af de virk-
somheder, som allerede har etableret sig i 
bydelen. Erfaringen viser nemlig, at mange 
virksomheder, der er etableret på Musicon, 
vokser – og med tiden får behov for mere plads,” 
siger sekretariatsleder Lars Bloch. 

GRUNDSALG
Musicon er i konstant udvikling, og der vil i de 
kommende år udbydes flere byggegrunde på 
samlet 55.000 m² med byggeret på  samlet 80.000 
etagemeter. ”Roskilde Kommune  udvikler med 
henblik på en tæt, blandet by, hvorfor  grunde 
udbydes til boliger, erhverv, kultur,  uddannelse, 
restauration samt detailhandel,” slutter Lars 
Bloch. Der vil i udviklings processen være tæt 
samarbejde mellem developer og Roskilde 
Kommune, da der udvikles uden en masterplan. 

For mere information, kontakt sekretariatsleder 
Lars Bloch på tlf. 4631 8015.

Udviklingen af Musicon, Roskildes nye kreative bydel, går over al forventning. Mange nye projekter 
realiseres i disse år, og den permanente bydel er ved at tage form. Mange vælger at flytte til områ-
det – enten som virksomhed eller som beboer, og der er efterspørgsel på boliger, kontorfaciliteter 
og ikke mindst byggegrunde. 

De kke for 
tøsedrenge!

Vi er ikke som de andre landinspektører. Vi 
er os selv. Vi siger det, som vi ser det, selv
om det kan skurre i ørerne. Og vi gør vores 
og branchens bedste. Hver gang. Det lyder 
måske lidt selvfedt i et land som Danmark, 
men helt ærligt: Er det ikke det, du leder  
efter? Nogen, der kan deres kram og tør love 

lover. Til den tid, vi lover. For et job er først 
udført, når begge parter er tilfredse.

det? Vores filosofi er enkel: Vi holder, hvad vi



Butik Port Fællesareal Café Skovkrydset Evt. butik el. lign.

BIFALDET
I Bifaldet, Musicons nye boligkvarter, opføres  
62 ejerlejligheder i nytænkende og kreativ arkitektur.

Bifaldet er moderne, urbane boliger i 4-6 etager, hvor nye, spændende materialer danner 
en flot og anderledes signatur. Lejlighederne varierer i størrelse og pris, og passer til både 
børnefamilier, seniorer, studerende og singler. 

Boligerne er designet til en ny generation af beboere, for hvem uderummet spiller en vigtig 
rolle. Uderummet ved Bifaldet er kendetegnet ved grønne, beplantede hyggeøer, hvor man 
kan møde hinanden – og her lægger arkitektur og landskabsdesign op til, at hjemmelivet 
siver ud og blander sig med et fælles udeliv. 

Et andet af Bifaldets arkitektoniske kendetegn er facadernes kreative brug af teglbaguette, 
som danner en flot facadestruktur med karakteristiske variationer, og regnbede og -render, 
som ud over at være en funktionel del af regnvandssystemet også er et dekorativt element, 
som skaber variation. Derudover spiller beton en vigtig rolle, da arkitekterne har valgt 
at fortolke materialet og skabe en rød tråd til områdets historie og tidligere anvendelse. 

Derudover forventes udbudt byggeret på ca. 2.500 etagemeter i Bifaldet Nord.

•    Opføres af KSE-Ejendomme

•     Tegnet af Kullegaard, Svendborg Architects
og Schønherr Landskabsarkitekter

•     Forventet indflytning i august 2018

•     Lejlighederne er hhv. 78, 89, 135 og 153 m2

•     Bifaldet forventes fuldt færdigbygget i 2019

•       Projektet indeholder cirka 14.000 m²
blandet bolig og erhverv

•       Boligselskabet KAB bygger 6.900 m² almene
boliger – hvilket bliver til 67 lejeboliger 

•       En privat investor bygger derudover 
6.500 m² private boliger – ca. 60 boliger i alt

•       Arkitektfirmaet NB4 har tegnet
det kommende byggeri

DEN RØDE TRÅD
’Den Røde Tråd’ bliver et højhus, der kan ses fra motorvejen,  
og som giver en enestående udsigt over hele Roskilde. Det  
kommende byggeri er tegnet af arkitektfirmaet NB4 med arkitekt 
MAA Jesper Martin Højriis Hansen som tegnestuechef.

KAB bygger 67 lejeboliger i ’Generationernes 
 Byhus’, der er en del af ’Den Røde Tråd’ på  Musicon. 
Lokalplanen for ’Den Røde Tråd’ er netop blevet 
vedtaget i byrådet og bliver en blandet bebyggel-
se på cirka 14.000 m2 indeholdende rækkehuse, 
 etageboliger og erhvervsbyggeri. Det betyder, at der 
nu opføres en etagebebyggelse til almene boliger 
langs med Rabalderstræde og hjørnet af Rabalder-
stræde og Pulsen, med et forventet etageareal på 
ca. 6.900 m². 

I stueetagen langs med Rabalderstræde opføres der 
ca. 400 m² publikumsorienterede faciliteter i form 
af f.eks. butik, café og restaurant. Generationernes 
Byhus kommer til at indeholde et seniorbofælles-
skab, familieboliger og ”venneboliger” med plads 
til 18 unge.

Derudover vil yderligere ca. 60 ejerboliger opføres 
af privat investor. Disse placeres bagved ’Den Røde 
Tråd’ og opføres i form af tæt-lav-boliger med et 
etageareal på ca. 6.500 m2.

FAKTA

FAKTA



INDFALDET 
- Et grønt boligområde
med blandede fællesskaber

Det gamle Hal 1-område på Musicon omdannes til 
et levende bymiljø med intime samlingspunkter, 
gårdrum og haver. I det nye kvarter opføres alt fra 
boliger i tæt-lav-bebyggelser til et stort erhvervshus 
på mere end 4.500 etagemeter. Visionen er at skabe 
plads til både boligliv og innovative virksomheder i 
et kvarter med arkitektonisk mangfoldighed, hvor 
alle bebyggelser opføres som unikke enheder med 
egenidentitet.

Musicons nye kvarter hedder INDFALDET og  
ligger centralt på Musicon, tæt ved RAGNAROCK, 
’kulturtorvet’ Søjlepladsen og den rekreative 
 Rabalder Parken. INDFALDET bidrager til Musicons 
blandede og levende bymiljø ved at tilføre boligliv, 
detail handel og kontorerhverv. 

Bebyggelserne ligger ud mod Rabalderstræde – 
Musicons gågade, og der etableres udadvendte 
 aktiviteter i stueetagerne. Bygningerne er højest 
mod Rabalderstræde i en åben karréstruktur, mens 
de mod øst, omkring regnvandskanalen, opføres i 

en tæt 2-3-etagers byhusbebyggelse. Kvarteret kan 
opdeles i 5-8 bebyggelser og er overordnet struk-
tureret af et øst-vest-orienteret rekreativt og pri-
mært bilfrit stræde, der forbinder Søjlepladsen og 
 Rabalderstræde i vest med et parkeringsanlæg i øst. 

Visionen er at skabe en kontrast til de store pladser 
og bygninger omkring RAGNAROCK ved at  udvikle 
et grønt boligområde med bymæssig tæthed og 
menneskelig skala. Der etableres derfor intime, 
varierede samlingsrum, og tage, altaner, gårdrum 

og haver skal danne ramme om hverdagsliv og 
 blandede fællesskaber. 

Ud over boliger opføres et stort erhvervshus på 
mere end 4.500 etagemeter. Erhvervshuset giver 
grobund for et endnu stærkere erhvervsnetværk 
på Musicon  og skaber rammerne for  videns deling, 
innovation og samarbejde virksomhederne  imellem. 
Erhvervs huset styrker dog ikke kun det kreative 
 miljø i bydelen – det styrker erhverslivet i hele 
kommunen. 



•    Boligerne opføres af Nyt
Rækkehus og Nyt Hjem

•    Forventet indflytning i 2017

•     Der opføres 35 boliger i alt inkl. 
et 2-etagers fælleshus på 230 m²

•    Rytmegruppen opføres af BilleArc ApS
og Gakkelakken ApS

•    Forventet indflytning i april 2018

•       Rytmegruppens fire bebyggelser varierer
i etagemeter og anvendelsesmuligheder. 
Fælles for dem er, at der tilbydes stor 
fleksibelt ift. etagernes rumlige opdeling

KREATIVE FAMILIEBOLIGER
I Musicons nye boligområde, Rampelyset, opføres  
35 familieboliger i form af rækkehuse. Boliger-
ne kaldes Kreative Familieboliger, da de er opført 
med stor fleksibilitet og er inspireret af Musicon- 
bydelens pulserende byliv. Det særegne og 
 karakteristiske ved disse boliger er, at der i stue-
etagen kan etableres mindre erhverv. Derudover 
er rækkehusenes arkitektoniske udformning, både 
med hensyn til farver, form og funktion og med 
tæt-lav-bebyggelse, inspireret af placeringen midt 
i Roskilde by og af såkaldte Town Houses. Fælles 
for alle boligerne er, at de har store glasfacader 
i stueetagerne, der inviterer til et åbent miljø og 
et sammenhængende inde- og udeliv. Derudover 
er variation og uensartethed to vigtige elementer 

ved de kreative familieboliger, da der skal skabes 
dynamik og mangfoldighed i boligområdet. 

Centralt i bebyggelsen placeres områdets fælles-
hus på 230 m², der fungerer som samlingspunkt 
for beboerne. Fælleshuset kan f.eks. anvendes 
til fællesspisning, idræt og motion, workshops, 
 sociale arrangementer eller som et samlingspunkt 
i hverdagen for områdets selvstændige erhvervs-
drivende. 

Med mulighed for erhverv og beboelse og plads 
til alsidige og kreative funktioner i dagligdagen 
 passer familieboligerne godt ind i det urbane miljø 
på Musicon.

RYTMEGRUPPEN
Mellem Basgangen og Penselstrøget opføres 
 Rytmegruppen, bestående af fire tårne med 
plads til boliger og erhverv. Bygningerne kaldes 
 Lilletrommen, Congaen, Hihatten og Bassen – en 
 rytmegruppe, der har sit eget liv, men som samtidig 
er en del af helheden på Musicon. Den grundlæg-
gende idé med projektet er at skabe optimale ram-
mer for socialt liv, arbejde og fællesskab. 

De fire tårne består af to eller tre etager med et 
fodaftryk på 6 x 6 meter og opføres på en 538 m² 
stor grund. Bebyggelserne står tæt og danner 
 intime byrum med kroge og hjørner, der egner sig 
til forskellige typer ophold og aktiviteter. Hver etage 
består af et rum på 30 m², der er forbundet med de 
øvrige etager i tårnet – enten med udvendige eller 
indvendige trapper. 

To af tårnene, Lilletrommen og Congaen, anvendes 
til erhverv og rummer butikker, værksteder, café 
o.l. i stueetagen, mens der på de øvrige etager er
 kreative erhverv. De to øvrige tårne, Hihatten og
Bassen, er indrettet til boliger. Etagerne er som
udgangspunkt ikke opdelt i rum, hvorfor de kan
deles efter behov – f.eks. af to-fire studerende, en
familie eller af et bofællesskab. 

I alle bebyggelser er stuetagen indrettet med køk-
ken og badeværelse – i Hihatten og Lilletrommen 
dog kun toilet. Derudover er stueetagen multianven-
delig og kan bruges individuelt eller fælles af bru-
gere og beboere i tårnene. På to af tårnene er der 
tagterrasser, der fungerer som beboernes opholds-
areal. Tagterrasserne inviterer til roligt samvær i 
den ellers pulserende bydel og er Rytmegruppens 
åndehuller.

FAKTA

FAKTA



AABEN DANS 
Roskildes egnsteater Aaben Dans var en af de første kulturinstitutioner, 
der flyttede ind på Musicon-grunden, og det tiltrækker besøgende fra nær 
og fjern. Aaben Dans skaber to nye forestillinger hvert år, hvoraf mindst 
én er for børn og unge, og opfører forestillinger, der bevæger publikum på 
en underholdende, vedkommende og tankevækkende måde. 

Aaben Dans er kendt for nytænkning og høj kunstnerisk kvalitet med krop-
pen i centrum, og har flere Reumert-nomineringer bag sig. De tilbyder 
danseundervisning for voksne og børn og står bag den internationale 
SWOP-dansefestival for børn og unge, der afholdes hvert andet år på 
 Musicon. Hos Aaben Dans arbejdes med dynamikken mellem det lokale og 
det internationale, og ud over at invitere gæstespil til at opføre forestillinger 
på deres scene, turnerer de også selv i udlandet.

•  Læs mere på www.aabendans.dk

RAGNAROCK – MUSEET FOR POP, 
ROCK OG UNGDOMSKULTUR
RAGNAROCK er placeret centralt på Musicon, og er med arkitektur i ver-
densklasse blevet et arkitektonisk vartegn i Roskilde. Museets ikoniske 
guldbygning er tegnet af den hollandske arkitektgruppe MVRDV og dan-
ske COBE, og allerede ved åbningen i 2016 tiltrak det stor international 
opmærksomhed. Det ikoniske museum formidler ungdomskulturens 
udvikling fortalt gennem rocken og poppens lyd – og tiltrækker over 70.000 
besøgende hvert år. 

Med musikken som omdrejningspunkt afholder museet mange årlige 
events, og i museets café serveres varme og kolde anretninger med fokus 
på danske råvarer og solidt gastronomisk håndværk.

•  Læs mere på www.museumragnarock.dk

KUNST OG KULTUR 
– EN KREATIV BYDEL HAR TAGET FORM
På Musicon er der fleksibilitet og plads til at 
tænke anderledes, hvilket giver grobund for, at 
det kreative miljø kan blomstre. Kreativitet og 
oplevelsesøkonomi har helt fra starten været 
vigtige elementer i områdets udvikling, og nye 
kulturinstitutioner kommer hele tiden til.

Kulturlivet på Musicon er præget af  markante 
kulturinstitutioner som egnsteatret Aaben Dans 
og RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ung-
domskultur, Klatreskoven, KunstSmedjen og 
mange andre. Sammen er de med til at sætte 
bydelen på landkortet, og er med til at gøre Ros-

kilde til en levende og kreativ metropol.  Visionen 
bag Musicon-bydelen har fra starten været at 
skabe en musisk og kreativ bydel. I dag er her 
danseteater, musikskole, museum, kunstskole, 
øvelokaler og meget andet. 

Egnsteater i Roskilde



ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE
For første gang i 48 år opføres en ny almen højskole 
i Danmark fra grunden – en højskole, hvis værdi-
grundlag bygger på idealerne bag Roskilde Festival.

Roskilde Festival Højskole er klar til at modtage de 
første elever i 2019, og temaerne, der arbejdes med, 
er musik, kunst og kultur. Eleverne på højskolen 
skal på mange måder inspireres af de kreative og 

dynamiske omgivelser, der er i Musicon-bydelen, 
og de skal bygge fællesskaber med afsæt i levende 
engagement og lysten til at skabe. 

Bag Roskilde Festival Højskoles spændende arki-
tektur står det internationalt anerkendte arkitekt-
firma MVRDV fra Holland og COBE fra København. 
Arkitekterne har valgt at genanvende en af bydelens 

forhenværende betonproduktionshaller og udfor-
drer det traditionelle højskolebyggeri ved at bringe 
højskoleformen ind i et urbant miljø. Eleverne vil 
inspireres til samskabelse og aktivering af bydelens 
spændende og alsidige byrum og sikre liv i bydelen 
– døgnet rundt. Ligeledes er Musicons industrielle
kulturarv tænkt ind i nye rammer, og byggeriet støt-
ter op om områdets unikke diversitet. 

•     Højskolen har plads til 120 elever

•     Højskolen består af ca. 5.200 m² fordelt på 2.600 m2 lærer –
og elevboliger og 2.600 m2 undervisnings- og kostskolefaciliteter

•     Højskolen er finansieret af Roskilde Festival, Roskilde 
Kommune, Realdania, A.P. Møller Fonden samt bevillinger
fra Knud Højgaards Fond og øremærkede midler til 
inventar fra Tuborgfondet og Lauritzen Fonden

FAKTA

www.museumragnarock.dk

LYDEN AF UNGDOM
OPLEV / Danmarks fedeste RAGNAROCK - i midten af Musicon

www.calu.dk



CONTAINERSTRIBEN
I ’Striben’ bliver der opført uformelt, flytbart og foranderligt byggeri af containere, hvor mindre 
virksomheder kan etablere f.eks. værkstedsbutikker, kontorerhverv, galleri, atelier, café eller  
lignende. Den midlertidige bebyggelse af små enheder, efterladte belægninger og pionerbeplant-
ning danner en spraglet, autonom og vildtvoksende kontrast til de øvrige bebyggelser på Musicon. 

Mange nye virksomheder har i de seneste 
år valgt at etablere sig på Musicon, og der er 
stor efterspørgsel på både erhvervslejemål  og 
bygge grunde. Containerstriben er yderst attrak-
tiv for mindre virksomheder, da det er et af de 
områder på Musicon med allerstørst gennem-
strømning. 

I Containerstriben har mindre virksomheder lejet 
en grund og bygget deres eget unikke con tainer-
kontor, værkstedsbutik e.l.

Containerstriben ligger i hjertet af Musicon, og 
med adgang direkte fra Rabalderstræde bliver 
det ikke mere centralt. Områdets ene langside 
vender ud mod RAGNAROCK – Museet for pop, 
rock og ungdomskultur, og der er flot udsigt til 
den prisvindende guldbygning og den røde løber. 
Dette giver perfekte rammer ift. eksponering af 
ens forening, virksomhed eller kulturinstitution. 

Flere containerbebyggelser står allerede 
 færdige og er taget i brug, og flere byggerier 
er under opførsel. De første virksomheder, 
der flyttede ind i ’Striben’, er Tømrerfirmaet 
Nicolaisen, guldsmed Frank Harpelund og 
reklamebureauet Duedal & Ko. I 2017 er der 
for alvor sat skub i udvikling af Containerstriben, 
og flere byggerier realiseres. De nye etagemeter 
giver bl.a. plads til bryghuset Musicon 

Mikrobryggeri, detail butikken Roskilde Garn, 
musikskolen Music’scool samt konsulentfirmaet 
Lekon ApS. 

I Containerstriben er der skabt et mangfoldigt, 
kreativt og atypisk handelsstrøg. Her er plads til 
diversitet, og fleksibiliteten ved containerbygge-
ri giver mulighed for at opføre erhvervsbebyg-
gelser, der er tilpasset din virksomheds behov.  

”Jeg har valgt at lægge min virksomhed på Musicon, 
da man får lov til at bygge noget anderledes – her 
er flere muligheder for at lave sjove byggerier, end 
der typisk er andre steder. Derudover faldt jeg for 
fællesspisning og det sociale islæt. Her er en god 
atmosfære, og vi taler godt med hinanden.”  
- udtaler tømrermester Thomas Nicolaisen

•   

•   



MUSICON-GRUNDEN

• Grundareal: 250.000 m2

• Grundsælger: Roskilde Kommune

BELIGGENHED

•  1 km syd for Roskilde Station, med direkte 
adgang til Dyrskuepladsen (festivalområdet).

•  Ligger langs med Holbækmotorvejen.

BYDELENS FULDE KAPACITET

•  Arbejdspladser: 1.000 
•  Boliger: 1.000

VISIONERNE FOR MUSICON

•  At skabe en innovativ og kreativ bydel med 
blandede boligformer, erhverv og et spæn-
dende kulturliv.

•  At inddrage developere og investorer i udvik-
lingen af området, gennem dialog og en åben 
udviklingsproces.

•     At styrke kreative fællesskaber og skabe 
byliv, med gode rammer for events og 
midlertidighed.

•  At udvikle bæredygtigt med grønne strategier 
for håndtering af affald og regnvand samt en 
fælles parkeringsstrategi.

PRISER

•  Ud over byggeretspris skal der betales an-
lægsbidrag i form af bidrag til byggemodning, 
parkering og en fælles affaldshåndtering 
(ressourcepladser).

 MUSICON I DAG 

•  Markante kulturinstitutioner i form af 
RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ung-
domskultur, egnsteatret Aaben Dans samt 
KunstSmedjen, der kombinerer kunstskole, 
galleri og spillested.

•  Multifunktionelle byrum – Søjlepladsen 
og den prisbelønnede Rabalder Parken.

•  Et dynamisk miljø for virksomhedsudvikling 
med ca. 50 virksomheder – heraf 30 
opstartsvirksomheder.

•  Stærke frivilligaktiviteter med skatehal, 
øvelokaler, kunstværksteder mv.

•  Bydelen har 200 ungdomsboliger i brug. 
35 familieboliger i form af rækkehuse 
er netop opført, og mere end 400 boliger 
opføres inden for få år. 

KONTAKT

•  Sekretariatsleder Lars Bloch, Musicon 
Mail: larsbl@roskilde.dk 
Tlf.: +45 46 31 68 68

FAKTA
BYGGERI 
PÅ MUSICON
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KONTAKT
Musicon-sekretariatet
Rabalderstræde 1
4000 Roskilde

T: 46 31 68 68
www.musicon.dk

 /musicon.bydelen
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