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Kædehusbebyggelsen IIELLEHOLM består af 25 huse, å1le placeret
mod lukkede veje uden gennemgående trafik. HELLEHOLM munder ud

i Folehavevej mel-lem Strandvejen og Kystbanen ved Rungsted kyst.

Udover den landskabsharmoniske og arkitektoniske målsætning i
projektet r et den bærende id6 at skabe den bedst mulige trivsel,
såvel udendØrs som indenfor husets rammer. Hele areal-et er

/
60.000 m' og disponeret med store friarealer til rådighed for
en friere li-vsudfoldelse, måske specielt for de yngre familie-
medlemmer. Gennem grundejerforeningen er alle beboerne med til
at sikre den bedst mulige anvendelse af friarealerne og grundejer
foreningen vil fra starten have en formue på kr. 251000 til- bru,
herfor.
Omgivelserne er de bedst tænkelige: Fol-ehaveskoven grænser mod

vest og Rungsted Golfklubs golfbane mod nord. Der er let adgang

ti1 ridehus, Rungsted og Vedbæk lystbådehavne samt et deklareret
strandareal ved Øresund.
Haverne til de enkel-te huse er lagt i letoverkommelige, mindre
arealer, og den personlige udfoJ-de1se, som anl-ægget heraf indby-
der ti1, vil skabe den intimitet, der gQr udendØrstrivslen fuld-
endt i disse smukke omqivel-ser,

Husenes bruttoareal er L54 m2. Hertil en dobbelt carport og red-
skabsrum. Som det ses af planerne, er der tale om 6n hustype,
hvor huset med sin længderetning er placeret nord-syd eller ØsL-
vest. De Øst-vest placerede er i det efterfØlgende benævnt "ret-
vend.te", mens de nord-syd placerede er benævnt "spejlrtendte".
Retvendte er husnumrene 11 ti1 L7 og 19 ti1 37. Spejlvendte er
numrene t til 9 samt 39 ti1 49.

INDRETNING:

HoveddØren er tilbagetrukket med et stort klinke-
belagt i-ndgangsparti.

er ligeledes kl-inkebelagt.Vlndfanget
(2 ,9 m2)

Forstuen
(8,5 m2)

er husets centrale rum og med flere mØbleri-ngs-
muligheder. Herfra er der adgang til: Opholds-
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stue, bryggers, kØkken-alrum samt et af de

værelser.

har to direkte udgange til det fri ad hhv.
dØr og dØr i gavlen. Den velformede stue
hensigtsmæssigt anbragte d@re indbyder til
mØb ler ing smul i-gheder .

tre

skyde-
med

flere

Opholdsstue
(39,9 m4)

Forældre-
soveværelse

(13,3 m2)

Garderoberummet
(a m2)

Forældre-
badeværelset

(6,I m2)

Ekstra-
badevære1se

(3,3 m2)

Brvqgerset
(\', -e 

^2 )

'l rrrra I cor
^(hver B,J mz)

KØkken-
Alrummet

(28,3 m2)

står i forbindelse med opholdsstuen vj-a en skyde-
dØr. Rummet har med sin stØrrelse og form samt

d@rplacering mange gode mØbleringsmuligheder.

forbinder soveværel-set med badeværelset og har
6 velindrettede skabe.

er yderst rummeligt og er forsynet med brusenl-che,
biddt, toilet, 5 underskabe, 2 håndvaske nedlagt
i bordplade, og i hele dennes længde et stort
vægspejl med indirekte belysning.

med adgang fra forstue er beregnet som kombineret
gæstetoilet og badeværelse for beboerne i de 3

være1ser. Der er j-nstalleret toilet, håndvask og

indmuret badekar.

er med elegant kede-l-unit. Endvidere kosteskab og

hobbybord med stålvask. Der er afsat plads for
en dybfryser.

er forsynet med skabe og er meget mØb16rbare.

har aIIe udgang til- det fri.

Rummet er meget indretnlngsvenligt for skabel-se

af det rette familiemilj@. KØkkenregionen er dis-
poneret med stor koge-Ø, monteret med komfur med

4 plader, nedlagt i en sort skiferplade L2O x 130

cm. Den separat indbyggede ovn har bØrnesikret
Iøge samt grilI. Over k-oge-Øen er anbragt en

sortlakeret emhætte med indbygget belysning og

De
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MATERIALER m.v.:

Taget

Lofterne

Vægbehand-
'l .i 

-^^h! rltY grr

Gufvene

Vinduerne

kraftig reguldrbar udsugning. Det @vtj-ge kØkken-

arrangement består af 7 underskabe med laborato-
riebejsede bordplader med rund vask i rustfrit
ståI. På væggen er anbragt 5 overskabe og under
dj-sse indbygget belysning. Endvidere kØlesvale-
skab på 370 ltr. KØl-eskab' kogeplade og ovn er
i Husqvarnafabrikat 1 avocadogrøn udfØrelse. Op-

vaskemaskine er ikke medregnet i kØbesummen.

Facaderne er opmuret af særligt udvalgte sten med

udkradset fuge. Bagmur er gasbetonelementer med

100 mm isolering.

er isoleret med 100 mm Rockwool og tækket med

brune vandafvisende teglsten på sadeltag.

er overalt udført af malede Gipsonitplader.

f de 3 værefser opsættes tapet til en pris af kr.
15,- pr. rulle excl. moms. I Øvrige opholdsrum
opsættes Rutex-papir der er bundbehandlet og malet
med alkydvægmaling til fuld dækning. Den i pr@ve-

huset viste vægbehandling er således ikke fuldtud
inkluderet i kØbesummen.

består i alle opholdsrum af Iangstavs-egeparket,
fabrikat "Tarkett". HovedtraPPe, vindfang og

bryggers er klinkebelagt. I baderummene er der
lagt glaserede fliser. Hulrummet under gulvene

er udfyldt med 50 mm granuleret Rockwool.

er overal-t udført i thermoglas med 5 års total-
qaranti.

er med Hudevad radi-atorer monteret med termostat-
ventiler. I badeværel-se desuden gulvvarme med se-
parate reguleringsventi-ler. BP-kedeluniten er med

indbygget varmtvandsbeholder, hv'is varmtvandskapa-
citet er 500 Itr. e 40o,/time. Kedlen er forsynet

Varmeanlæg
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Installationer

KØkkeninventar
og skabe

med shuntventil. Olietanken er på 2.500 ltr.

I baoeværerserne er alt porcel-æn i lFØ-desrgn ior-
synet med GROHE-6tgrebsbatterier. Der er udf@rt
skjulte rØrinstallationer og udvendig vandhane med

frostaftapning. I bryggerset er afsat plads til
vaskemaskine samt vand- og elinstallation hertil.

er af fabrikat Uno-Form og fremtræder som smukt

lakerede elementer med fyrretræsfinerede sider
og låger. Dørene i huset er ligeledes fyrretræs-
finerede.

er udfØrt for modtagning af FM-radio og TV-pro-
grarrmer af såve1 Danmark som Sverige I og II.

Fællesanten-
neanlæg

Haverne afleveres med grovplaneret muldudlægnj-ng og med

en belægning af SF-sten fra fortovs bagkant og i
hele carportens bredde og dybde. Endvidere be-
lægning til hoveddØren. Det ved pr@vehuset ud-
fØrLe haveanlæg og fliselægning er ikke medregnet
i kØbesummen.

Henvendelse om kØb af husene e11er om øvrige oplysninger sker til:

tsHNT WIGH
$tatsaut. ej*ndemsmæglor

Fræsteager'15
2950 Vedbask

Ttf.; {02} SS ?3 åS

Pris samt prioritetsopstilling vedlægges på separat b1ad.

Administrator af byggeriet er:

advokat (H) Terkel Lund-Nie1sen,
Frederiksgade 7,
L265 KØbenhavn K.
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Vedr. strandret for oeb.Vggelsen "l{elleholmen".

Af tingbogen fremgår, at en d.el af arealet tilhørende overrnsvnte

bebyggelse nemlig matr. nr. ,c (.ier er ud.stykket fra 59) ved et
skøde tinglyst 19-1-1917 gj-ver køberen og senere eiere af parcel-
len eller d.el-e deraf ad.gang til striinden og ret til afberi.yttelse
af et areal stort ca. 5oo kvadratalen ved stranden i fællessriilr
med en del andre parceller og nod deltagelse i omkostni.ngerne
ved vejens vedligeholdelse.
Omtalte areal er senere udstykket som matr. nr.
nævnte bestemmelse er tinglyst den 22-8-L935.
Da vejadgangen stadig bestii:r uhindret i marken
går fra det sydlige sving af Smldstrupørevej m:"'r

kommende ejere af matr. nr. 59 kan gØre bru6 af

Kgs. r,yngby, d. r1-B-t 975
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RADIATORTYPE: HUDEVAD PLAN TRYKPRøVET MED 5 ATO.

ALLE MED MIDTERANBORING FOR DANFOSS VENTIL RAVL 15

MÆRKE RADIATORBETEGNELSE A NTAL RIBBER

KONSOR TIUM VED
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