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I det centrale Tølløse midtby, nedbrændte store dele af af det tidligere Unicad i 
oktober 2018. Den 16.000 m2 store grund gennemgik i  foråret og sommeren 
2020, en større nedrivning og oprydning og arbejdet med at etablere det nye 
Tølløse Sundhedshus i én af de tilbageværende bygninger, kunne gå i gang.

Sundhedshuset består i dag af; 1.500 m2 sundhedshus. 

• Holdbæk Hjemmeplejes administration på 1. salen var de første til at
flytte ind i april 2021. Hjemmeplejen har fået mødelokaler, frokoststue,
kontorer, toilet og badfaciliteter samt tekøkken, som personalet dagligt
bruger.

• 4 praktiserende læger er gået sammen om at dele lokalerne i den nordli-
ge ende af stueetagen, hvorfor den samlede betegnelse fremadrettet vil
være ”Lægerne i Mostparken.” Her deler de patientmodtagelse og vente-
værelse, frokoststue, kontorer, toilet og badfaciliteter, lager og prøvetag-
ningsfaciliteter, samt  tekøkken.

• Brasserie Mosten & Deli v/ Gorm Jensen ligger ligeledes i stuetagen, hvor
alle inviteres indenfor til at smage på årstiden bedste råvarer vel anrettet
i Brasseriet eller som TakeAway i Deli.  På den store tilhørende terrasse,
vil gæsterne yderligere kunne nye de skønne sommeraftener.

• 1. salens sydlige ende glæder sig til at blive lejet ud til anden liberalt
erhverv.

Vesti Olsen har i egenproduktion stået for projektering, rydning, nedrivning og 
miljøsanering af eksisterende bygning, beton- og anlægsarbejdet samt den 
daglige projektledelse.

Derudover byggemodning for parraceller til det fremadrettede forløb af byfor-
nyelsesprojektet

MOSTPARKEN, TØLLØSE
SUNDHEDSHUS OG RESTAURANT

Bygherre: 
Mostparken, Tølløse

Totalentreprenør:
Vesti Olsen

Entreprisesum: 
kr. 18,5 mio.

Byggeperiode - Sundhedshuset: 
April 2020 - juli 2021 

Entreprisetype: 
Totalentreprise

Projektchef:
Christian Vesti Olsen

Projektleder: 
Claus Bruun, Mike Madsen

SMUK OG LEVENDE NY BYDEL

Med visionsprojektet ”Mostparken” skitseres frem-
tidens liv og aktivitet, boliger og mennesker på den 
16.000 m2 store grund. Mostparken skaber Tølløses 
nye hjerterum i centrum af Tølløse.

Sundhedshuset vil være et led i denne vision!

TØLLØSES NYE HJERTERUM 
- MOSTPARKEN

Til venstre ses Mostparkens 16.000 m2 
lidt fra oven med Sundhedshuset og 
Brasseriet i  venstre side af billedet. 

Læs mere om projektet 
”Mostparken - Tølløses Nye Hjerterum” 
på www.Mostparken.dk.
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Indvielse af Sundhedshus og Brasserie - 19. august 2021


