
En perle med hygge og ro, 
 – tæt på centrum!

26 attraktive rækkehuse  i 1½ plan



DALUM 
Villaer, jernbane og 
skovsø. Dalum ligger 
grønt og dejligt tæt på 
Skovsøen og det store 
grønne område, Engen. 
Det grønne præger i det 
hele taget området, ikke 
mindst langs de stem-
ningsfulde villaveje ...

På Dalumvej ligger der mange butikker, 
og der er et lille center, Dalumcentret. 
Det lokale centrum er med til at give 
området sin særlige karakter og er 
med til at binde området sammen.

En klassisk udflugt i Odense er at cykle 
langs Odense Å til Skovsøen for at 
få en is. Lige ved siden af ligger Den 
Fynske Landsby, hvor man kan opleve, 
hvordan livet var på Fyn i gamle dage.  

Zoologisk Have ligger på begge sider af 
åen, og man kan sejle hertil med kano, 
vandcykel eller Odense Aafarts både, hvis 
man har lyst. Således formuleres det på 
www.odense.dk om Dalum (i uddrag).

På Odense Kommunes hjemmeside, 
kan man endvidere læse Kåre Loll’s 
beskrivelse af området, ”Mit Dalum”:

”Stærk lokalhistorie og samlings-
punkt ved skov, sø og zoo".

Kåre er 34 år, karismatisk caféejer og 
passioneret historieinteresseret. Han 
er født og opvokset i Dalum, hvor han 

i sine tidlige år boede på Bøgedals 
Allé. Senere gik han på gymnasiet 
i Tornbjerg, inden han drog mod 
København for at uddanne sig til grafiker.

Drømmen om at åbne sit eget sted 
blev imidlertid til realitet, da han i 2015 
lejede sig ind i den fredede stations-
bygning fra 1876 i udkanten af frodige 
Fruens Bøge Skov. En idé der for ham var 
selvsagt, grundet ønsket om at bevare 
lokalhistorien, og definere et fælles 
samlingssted for borgerne i alle aldre.

- Dalum har alt, hvad hjertet begærer. 
Man har lidt byliv på Dalumvej, med 
spændende specialbutikker og 
Dalumcentret, samt skov- og natur 
her omkring Skovsøen. Bydelen ligger 
tæt på motorvejen, så man er flek-
sibel, og du får det hele uden at blive 
overvældet af centrummets ræs.

Historisk set har Dalum altid haft 
stor rummelighed og har haft plads 
til alle. Omkring år 1900 opstod en 
stor rød arbejderklasse pga. Dalum 
Papirfabrik, og samtidig byggede 
borgerskabet fra Odense store 
villaer i Rikkesmindekvarteret.

- Dalum er mangfoldig. Der er gensidig 
respekt på tværs af aldersgrupper, 
og jeg fornemmer, at spredningen er 
meget stor. Man kan være i Dalum, 
uanset hvordan man er som person, 
og hvilke interesser man har.

Kåre Loll, februar 2018"

– Kåre's café finder man her: 
Velodrom Kaffebar, 
Fruens Bøge Station
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Snit af den nye 
Thomas B. Thriges 
Gade  med visuali-
sering af p-kælder
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NYE BOLIGER,  
SVØBT I HISTORIE
Gårdens historie starter i 1817, hvor 
Købmand Brodersen fra Odense købte 
20 tdr. land af kammerherre Peter Ulrik 
Benzon fra Christiansdal. Her opførte 
han et etlænget hus på ni fag, hvoraf de 
fire var til beboelse. Brodersen gik 
imidlertid fallit i 1821 hvorefter jord og 
bygninger måtte gå tilbage til kammer-
herren. 

Læser man lidt i de historiske kilder, får 
man at vide, at gården sandsynligvis har 
fået navn efter kammerherre Benzons 
hustru, Frederikke Brüggemann.

Efter at havet taget gården retur, 
forpakter kammerherren den ud til 
sønnen, Christian Benzon, som i tiden 
frem til 1840 udvider gårdens bygninger 
yderligere. Først med en nordre og 
vestre længe, siden til at være firlænget. 

I 1840 fik Rikkesminde ny forpagter, 
Niels Clausen, som samme år købte 
gården for 16.000 rigsbankdaler. Siden 
gik den i arv til sønnen, Johan Clausen, 
der var ejer i 1886, hvor et lyn slog ned 
og en brand raserede bygningerne. 

Ved genopbygningen blev stuehuset 
adskilt fra ladebygningerne og opført  
i grundmur med skiffertag, mens lade-
bygningerne var med stråtag. 

På denne tid havde man eget mejeri  
og godt 130 tdr. land til gården.  
Mejeriet blev kendt som et af Odense-
områdets førende mejerier, og det 
lukkede først i 1941 efter at have solgt 
mælk i over 100 år.

I 1907 blev Rikkesminde solgt til H. P.  
Simonsen, som opkøbte flere gårde  
og jord, således at Rikkesminde på et 
tidspunkt havde 142 tdr. land. Efter-
hånden gennemførte han en række 
udstykninger af jorden til beboelse.  
Den første i perioden 1910 – 13, hvor 
Carl Baggers Allé, Clausens Allé, 
Rosenvænget, Benzons Allé og Tove 
Allé blev anlagt. 

Efterhånden som jorden er blevet solgt 
fra, er flere af vejene i Rikkesminde-
kvarteret blevet opkaldt efter familie-
medlemmer til ejerne af Rikkesminde 
bl.a. Gretesvej, Majas Allé, Idas Allé, 
Eyvinds Allé og H.P. Simonsens Allé.  

I dag er al Rikkesmindes jord udstykket, 
og kun stuehuset og ladebygningerne 
er tilbage. Det er i ladebygningernes 
”fodaftryk”, de nye boliger opføres. 

Den nye bebyggelse udføres i respekt 
for de oprindelige længers bygningsstil 
med røde sadeltag i vingetegl, faca-
dernes karakteristiske røde farve og de 
grønne døre- og vinduesrammer.

Alléen med lindetræer og gårdsplad-
sens karakter med det otte-kantede 
hundehus samt den symmetriske 
opbygning med høj spids på midter-
gavlen bevares og giver stemning til det 
fælles gårdrum foran boligerne. 

Stuehuset restaureres nænsomt til privat 
beboelse, således at den oprindelige 
arkitektur bevares, men er ikke omfattet 
af dette prospekt.
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RUMMELIGE BOLIGER
Der opføres 26 rækkehuse fordelt på tre 
hovedlænger og en sidebygning. De 21 
boliger i hovedlængerne er på 111,2 m2 
(type A) mens de 5 boliger i sidelbyg-
ningen er på 122,5 m2 (type B).

Hver lejlighed får egen terrasse med 
god plads til grillen samt flisebelagt 
forhave, hvor man kan sætte sit person-
lige præg med blomsterkrukker eller et 
lille café-bord, hvis man eksempelvis er 
til en hyggestund med en af naboerne. 

Rækkehusene disponeres med entré, 
opholdsrum, køkken og toilet i stueplan. 

På førstesalen etableres værelser, repos 
med depotrum, badeværelse med brus 
og vaskesøjle. 

Type B rækkehusene byder på to 
børne-/gæsteværelser ud over ”the 
master bedroom” mens type A række-
husene som standard har et enkelt 
børne-/gæsteværelse – men med option 
på at dele op, så der bliver et ekstra 
værelse.  Se tegninger på de næste 
sider.

Er man gangbesværet, er det muligt (på 
bekostning af depotrummet på første-
salen) at få indbygget elevator overfor 
trappeopgangen. Som alternativ kan 
trappen monteres med lift.
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RÆKKEHUSE AF 
HØJ KVALITET
Husene, der får adressen Rikkeshave  
42 - 92, opføres i teglsten med pudsede 
facader i røde farver. 

Alle boligerne er lyst og venligt indret-
tede med dagslys fra flere sider igennem 
de velisolerede træ / aluminium vinduer 
og terrassepartier. 

Der er privat terrasse til alle rækkehuse 
samt adgang til fælles have / gårdrum. 
Ved ankomsten til gårdrummet bevares 
det oprindelige, ottekantede hundehus, 
således helheden i det historiske indtryk 
består.

Den nye bebyggelse opføres med fokus  
på at boligerne skal være tidssvarende 
og af højeste standard. Materialerne er 
nøje udvalgte kvalitetsprodukter, der har 
bevist deres holdbarhed over tid. 

Som godt eksempel kan nævnes inventar  
i køkken, bad og soverum. Her tilbydes 
et af tidens absolut bedste produkter fra 
Svane. Til køkken og bad er valgt design-
linien ”Deco Hvid Grebsløs” med hvide-
varer fra Miele.

Alle boliger er kendetegnet ved en ind- 
retning med lyse og venlige farver, helt  
i tidens tand – se alle specifikationer på 
side 16 ”Materialer, standard”. 

Frem til 6 mdr. før afleveringen (afleve-
ring er, når rækkehusene står indflyt-
ningsklare) er det muligt at sætte sit eget 
præg på ens nye bolig. 

Vil du eksempelvis vælge dit drømme-
køkken, er der mulighed for i samar-
bejde med Svane Køkkenet, at vælge  
din egen favorit designlinie til din nye  
bolig (blot placering af de enkelte 
elementer er bibeholdt).

Yderligere muligheder for individuel 
tilpasning fremgår af materialelisten; bl.a. 
valg af hårde hvidevarer, gulve, armaturer, 
fliser og klinker i baderum. 

De steder, hvor der kan foretages indivi-
duelle valg, er markeret med  på 
materialelisten side 16. 
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OVERSIGT, AREALER
Type Areal Værelser Loftrum* Forhave Terrasse

BBR Standard Ej BBR ca. areal ca. areal
m2 (Option) m2 m2 m2

A, nr. 42 119 3 (4) 17 17 19
A, nr. 44-50 111 3 (4) 17 17 17
A, nr. 52 119 3 (4) 17 10 18
A, nr. 54 116 3 (4) 17 0 59
A, nr. 56 108 3 (4) 17 0 19
A, nr. 58 111 3 (4) 17 0 19
A, nr. 60 111 3 (4) 17 17 19
A, nr. 62 109 3 (4) 17 18 19
A, nr. 64 110 3 (4) 17 17 19
A, nr. 66 110 3 (4) 17 0 19
A, nr. 68 108 3 (4) 17 0 19
A, nr. 70 116 3 (4) 17 0 46
A, nr. 72 119 3 (4) 17 10 17
A, nr. 74-80 111 3 (4) 17 17 17
A, nr. 82 119 3 (4) 17 17 18
B, nr. 84 128 4 19 15 26
B, nr. 86-90 119 4 19 15 24
B, nr. 92 128 4 19 15 26

BBR arealer er beregnet ud fra digitalt tegningsmateriale fra Archidea Arkitekter, udført af  
Geopartner Landinspektører. 
Arealforskelle på "type-ens" lejligheder fremkommer, da gavlarealerne ikke kan fordeles ved  
fastlæggelse af BBR-arealerne, men alene tillægges gavllejlighederne.
*Loftrum: Angivet som cirka gulvareal. Ikke godkendt til beboelse. Ej medregnet i BBR.
Inden for lejlighedens ramme (dvs. medregnet i BBR), er der ca. 2 m2 depotrum på 1. salen.

N

84
86

88
90

92

72
74

76
78

80
82

52
50

48
46

44
42

54
56

58
60

62
64

Typ
e A,

21 le
jlig

heder

PA
SS
AG

E

PA
SS
AG

E

Typ
e B, 5

 le
jlig

heder

66
68

70
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TYPE A – STUEPLAN

4m²
Entré

12 m² *
Køkken

27 m²
Stue

3m²
Toilet

Elevator

N
Type A

Type A

Type A

Option: Det er muligt at 
tilvælge lukket trappe 
så man får ekstra depot 
under trappen 

* I lejlighed nr. 54, 56, 
62, 68 og 70 er gulv-
arealet i køkken 11 m2
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11m²
Værelse

14 m²
Værelse

2 m²
Depot

7m²
Bad

Loftlem
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Elevator

6 m²
Gang

4 m²
Trappe

11m²
Værelse

6 m²
Gang

4 m²
Trappe

7 m²
Værelse

7 m²
Værelse

2 m²
Depot

7m²
Bad

Loftlem
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Elevator

N
Type A

Type A

Type A

TYPE A – 1. SAL

OPTION MED OPDELING 
AF DET STORE VÆRELSE
(= 3 værelser på førstesalen)

<– STANDARD DISPONERING

–>
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TYPE B – STUEPLAN

4m²
Entré

14 m²
Køkken

30 m²
Stue

3m²
Toilet

Elevator

N

Type B

Option: Det er 
muligt at tilvælge 
lukket trappe så 
man får ekstra depot 
under trappen 
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13 m²
Værelse

8 m²
Værelse

8 m²
Værelse

2 m²
Depot

7 m²
Bad

Loftlem
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Elevator

7 m²
Gang

4 m²
Trappe

N

Type B

TYPE B – 1. SAL
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DECO designlinie  - visualiseringer af opsætning
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KØKKEN OG BAD

Køkken og bad indrettes med elementer  
fra Svane Køkkenet. Billederne er visuali-
seringer fra Svane med indretningsek-
sempler for Rikkeshave – se tillige 
tegninger på side 10 og 12.

Til både køkken, bad og garderobe er 
designserien DECO valgt som standard.  

 

Om DECO skriver Svane:

”Svane Køkkenets DECO køkken er 
uformel enkelhed i et skandinavisk 
designunivers, som både hylder 
elegance og tidløshed. De grebsløse 
fronter tilfører køkkenets stil et skarpt 
design og funktionelle løsninger. Og 
så er det hvide, lette udtryk nemt 
at kombinere med årstidens farver 
og boligens øvrige møbler.” 

Da boligerne sælges i projektfasen, 
er der er mulighed for at sætte sit 
eget præg ved at vælge andet design 
blandt udvalgte designlinier fra Svane.

Grebsløs variant i køkken og bad,  
garderobeskabe er med bøjlegreb.
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MATERIALER, STANDARD
YDERVÆGGE 
Bagvæg, isolering og teglsten med 
udvendig vandskuring i røde farver.

TAG 
Røde matte vingetegl.

TERRASSER
Belægning udføres i herregårdssten.

VINDUER OG TERRASSEDØRE 
Træ/alu vinduer og terrassedøre, 
udvendig grøn og indvendig hvid.

GULVE 
Lakeret lamelparket i ask/eg.

Hvidmalede fodlister.

Gulvklinker i entré, bad og toilet.

INDVENDIGE VÆGGE 
Beton, porebeton og gipsvægge.

VÆGGE 
Vægge tapetseres med filt og males  
i knækket hvid, glans 10.

I brusenicher opsættes fliser.

Øvrige vægge i bad/toilet tapetseres med 
filt og males i knækket hvid, glans 25.

Glasafskærmning i bruseniche.

I køkken over køkkenbordplade tapet-
seres med filt, der males i knækket hvid, 
glans 25.

LOFTER 
Hvidmalede gipslofter, glans 5. I stue/
alrum suppleres med akustik perforering.

Toilet i stueplan udføres med 
nestroppet gipsloft, malet i hvid.

INDVENDIG TRAPPE
Hvidmalet trætrappe med trin i ask/eg. 

INDVENDIGE DØRE 
Glat hvid pladedør med hvid karm  
og gericht, greb i børstet stål.

INVENTAR - KØKKEN
Svane Deco Hvid, grebsløs med 

soft-close skuffer.

Bordplade, 20mm hvid gennemfarvet 
laminat og underlimet vask model Naya, 
Antrazit.

Armatur som Hans Grohe.
Spot under overskabe.

HÅRDE HVIDEVARER 
Miele:

• Indbygningsovn Miele H 2265 B.
• Kogeplade med induktion KM 6115.
• Køle-/fryseskab integrerbar 

KFN 37132 iD (A++).
• Opvaskemaskine integrerbar  

G 4263 Vi (A+).
• Vaskemaskine WDB 030.
• Tørretumbler TDA 150C 

NDS (B).Udtræksemhætte, 
Exhausto stripe ESL 145 AE.
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INVENTAR - ØVRIGT
Garderobeskabe, kostskab og teknik-
låger som Svane Deco Hvid med  
bøjlegreb. 
I værelser leveres 1 garderobeskab  
som vist på tegningerne s. 11 og 13.

Der kan etableres elevator fra stue-
plan til 1. sal (tilkøb).

BELYSNING 
Der udføres udtag til loftbelysning  
i opholds- og soverum.
Der opsættes spot i loft i badeværelser 
og toiletter.

BADEVÆRELSE / TOILET
Underskab fra Svane Deco Hvid, 

grebsløs.

Bordplade med integreret vask, som 
Colombo i hvid farve marmor.

1. sal: Hvidt væghængt toilet. 
Stueplan: Hvidt toilet.

Spejl over håndvask/bordplade.

Håndklædekroge og papirholder  
i rustfrit stål.

Et-grebs blandingsbatteri som 
Hans Grohe, ved vask.

Bruse blandingsbatteri og variabel  
brusestang med bruserhoved, som  
Hans Grohe.

EL
Udtag, stikkontakter og tænding som  
Fuga iht. reglementet. 

Røgalarm jf. myndighedskrav.

Ringeklokke ved fordør.

UDVENDIGT UDSTYR
1 stk. 240 V elstik på terrassen.

ANTENNE & TELEFON
Der udføres et antennestik i stue-
plan og tomrør til hvert opholds-/
soverum på 1. salen.

VARME
Fjernvarmeinstallation med gulv-
varme i alle rum.ELEVATOR

DEPOTRUM
På 1. sal etableres depotrum på 2 m2.

Fra 1. sal er der adgang til loftrum 
(ej godkendt til beboelse).

Der kan tilkøbes et ekstra depot i 
stueplan, hvis man vælger en lukket 
trappe til 1. salen.

PARKERING
Der etableres fælles p-plads ved 
boligerne iht. situationsplan. Der er 
disponeret 1½ p-plads pr. bolig.

Cykelparkering findes i terræn iht. 
situationsplanen. 

OBS: Materialebeskrivelsen går forud for 
tegningsmaterialet!

KØBERVALG

Ved materialer markeret med  har 
køber flere valgmuligheder frem til  
6 mdr. før aflevering. 

Herefter leveres jf. standardlisten.

Tilvalgsskema med alternativer 
udleveres ved henvendelse til 
mægler, Estate Mortensen & Grill, 
– se kontaktdetaljer på bagsiden.
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INFORMATION OM 
BOLIGKØBET
Boligkøb kan være et valg for livet. Et 
spændende valg med mange spørgsmål 
der skal afklares – ikke mindst når der er 
tale om et projektkøb. Vi vil sikre dig den 
bedste oplevelse og står klar til at 
rådgive dig gennem hele forløbet;  fra 
dine overvejelser om køb til indflytning.

I nærværende salgsprospekt finder du 
de vigtigste informationer om række-
huset, byggeriets arkitektur, indretning 
samt en beskrivelse af visionerne for 
nærområdet.

Da boligerne i salgsprospektet endnu 
ikke er færdigbyggede er salgsmateria-
lets billeder af bygningerne, rum, 
terrasser, inventar mv ikke rigtige foto-
grafier, men 3D visualiseringer, som skal 
give dig det bedst mulige indtryk af 
boligerne. Undervejs i byggeprocessen 
kan der opstå forhold – eksempelvis 
myndighedskrav, arkitektoniske eller 
konstruktive hensyn, som kan foranle-
dige ændringer af det viste. Derfor tages 
der forbehold for evt. justeringer i 
projektmaterialet, ligesom der tages 
forbehold for trykfejl.

Salg og information varetages af vor 
mægler: Estate Mortensen & Grill; se 
kontaktoplysninger på bagsiden.

Mæglerfirmaet kan oplyse om ledige 
rækkehuse, størrelser, priser, overtagelse 
mv – men også forhold af praktisk 
karakter, som materialer. eventuelle 
tilvalg osv. 

Når drømmeboligen er valgt, indgås en 
købsaftale. Købsaftalen, er udarbejdet af 
Focus Advokater og, er din sikkerhed for, 
at købet finder sted på vilkår, der er 
rimelige og sædvanlige.

Aftalen indgås med advokat- og bankfor-
behold. Det betyder at du efter under-
skrift har mulighed for at gennemgå 
aftalen med din advokat og få din bank 
til at godkende købet. Du har også ret til 
at fortryde din underskrift på købet uden 
omkostninger, frem til 6 dage efter vi har 
underskrevet aftalen.

Efter købet varetager vor Advokat, Focus 
Advokater, berigtigelsen af handlen. Vi 
sørger for skøde og øvrige juridiske 
dokumenter kommer på plads og 
betaler advokaten. Den eneste omkost-
ning for dig i denne forbindelse er til 
tinglysning af skødet.

Du skal sikre dig, at du har den nødven-
dige finansiering til rådighed. Vi sælger i 
en kontanthandel, så du sammen med 
din bank eller realkreditinstitut kan 
beslutte hvilken finansiering, der passer 
bedst til dig. Efter underskrift af købsaf-
talen skal du deponere et beløb og 
senest 8 dage efter vor underskrift, skal 
du stille en bankgaranti for resten af 
købesummen. Fortryder du købet inden 
6 dages fortrydelsesretten, refunderes 
naturligvis det deponerede beløb.

På den aftalte overdragelsesdag 
gennemgår vi boligen sammen med dig 
og udarbejder i fællesskab en afleve-
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ringsprotokol, hvor eventuelle mangler 
fremgår. Samtidig har du 14 dages 
reklamationsret, hvis du i perioden 
opdager yderligere mangler. 

Ved afleveringen modtager du en drift- 
og vedligeholdelsesvejledning med 
information om de tekniske anlæg i 
boligen samt vedligehold af materialer 
og overflader.

Vi sørger også for at der stiftes en ejer-
forening samt for at organisere den 
første generelforsamling.

1 og 5 år efter købet gennemgår vi 
lejligheden for evt skjulte fejl og mangler. 
På den måde er du sikker på, at forhold 
der er omfattet af vores ansvar, men først 
konstateres efter længere tids ejerskab, 
bliver afhjulpet uden udgift.

INDFLYTNING
De nye rækkehuse står klar til indflytning 
i efteråret 2019. 

Sagsnr.:

Status:

Fase:

Tegn. nr. og evt. rev. nr.:

Målforhold:

Dato:

Tegn.: Godk.:

Byggesag:

Emne:

1cm

Tegn. nr. og evt. rev. nr.:

Rev.: Rev. Dato: Tegn.: Godk.: Beskrivelse af revision

1cm 1cm 1cm 1cm

Sverigesgade 5, 5.sal,  5000 Odense C
Telefon: 66 13 00 85
Email: mail@archidea.dk - www.archidea.dk

Papirstørrelse (mm):

5E Byg A/S
Wichmandsgade 5
5000 Odense C

Rambøll
Englandsgade 25,5100 Odense C
www.ramboll.dk

Adresse:
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5E Byg A/S  
Wichmandsgade 5
5000 Odense C
Tlf.:  +45 63 40 41 40
Fax:  +45 63 40 41 41
info@5e-byg.dk

Rækkehusene opføres af 5E Byg A/S: 

For yderligere information og spørgsmål, kontakt venligst mægler: 

Estate Mortensen & Grill
Dalumvej 5 · 5250 Odense SV

Michael Grill: Tlf.  40 15 49 66 · mgl@estate.dk 
Frederik Karnvad: Tlf. 28 78 34 15 · fmk@estate.dk
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