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vjk@attentuseiendom.no
98 23 96 05
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ANDERS BORGEN
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45 22 22 22
attentuseiendom.no

Det tas forbehold om evt endringer og 
trykkfeil. 3D-illustrasjoner er veiledende  
og kan avvike fra virkeligheten.

3D-illustrasjoner: EVE
Trykk: Rolf Ottesen Grafisk Trykkeri
Tekst: Holger Fangel
Historiske foto: Askim Historielag 

meierihagen-askim.no

I løpet av de siste årene har en 
fremtids rettet kommune jobbet 
målrettet med å tilrettelegge for 
videreutvikling av Askim sentrum. 
Kommunen har satset strategisk på 
byutvikling gjennom et ambisiøst 
planarbeid i mange år, med fokus på 
bærekraftig utvikling, liv i sentrum, 
byromskvaliteter og en tydelig 
avgrensing av bykjernen.

En finaleplass i kåringen «Norges 
mest attraktive by» i 2018 vitner om 
at mye er gjort riktig på veien til å forbli 
en attraktiv by med urbane kvaliteter 
omringet av landlige omgivelser.

En fantastisk kombinasjon som byr på 
et vitalt lokalsentrum med rikt kulturliv, 
et levende og allsidig næringsliv, svært 
gode tilbud innen sport- og friluftsliv og 
god kommunikasjon på sentrale og godt 
utviklede knutepunkt. Områdeplan rundt 
stasjonsområdet er som en masterplan, 
nøye gjennomarbeidet, med stort fokus 

på gode kvaliteter og riktige volumer 
på de utvalgte områder. Først ute i 
realiseringen av denne masterplanen 
er Meierihagen: et tidsriktig, stilfullt 
og eksklusivt leilighetskompleks midt i 
Askim sentrum.

En ny del av sentrum, med en ideell 
blanding av boliger, forretnings-, 
bevertning- og næringsarealer 
er i ferd med å vokse frem rundt 
jernbanestasjonen.

Det første boligprosjektet i dette området 
er Meierihagen - der byggetrinn 1 og 2 
allerede er godt i gang etter en svært god 
mottakelse i markedet, med stor interesse 
og raskt salg. 

Nå står siste byggetrinn for tur, og byr på 
et variert utvalg av leiligheter med gode 
bokvaliteter rundt et felles hagerom.

Og du har nå sjansen til å bli en av de
som flytter inn i denne nye bydelen!

En ny bolig med 
sentral beliggenhet
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DETTE KAN DU LESE MER OM
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HISTORISK
INTERIØR-
ARKITEKTEN

BELIGGENHETEN
KART

ETASJEPLANER
PLANTEGNINGER
VEDLEGG

ARKITEKTEN UTBYGGERNE

ET NYTT KAPITTEL
KVALITETER OG 
INTERIØRSTILER

NABOLAGSPROFIL
NÆROMRÅDET

HVORFOR  
KJØPE NYTT?

LANDSKAPS-
ARKITEKTEN

SPØRSMÅL?
Ta gjerne kontakt 
med oss!
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Meierihagen har fått navnet sitt fra  
meieriet som lå på tomten tidligere.  
Det er både passende, beskrivende  
og historisk relevant – denne bygningen  
var nemlig også et resultat av et  
samarbeid mellom lokale interesser  
med fokus på kommunikasjon og  
regionale knutepunkter.

Askim og området rundt har lange og stolte 
tradisjoner innen landbruk . Bøndene i distriktet 
produserte langt mer melk enn den lokale 
befolkningen klarte å forbruke, og melkerampen på 

Askim jernbanestasjon ble snart viktig for distriktets 
melkebønder, både som møte- og knutepunkt i første 
halvdel av forrige århundre. Herfra sendte de melken 
sin inn til Oslo med morgentoget. Askim Meieri ble 
bygget helt inntil stasjonen og ble høytidelig åpnet i 
1940. Meieriet hadde eget utsalg av meieriprodukter, 
og var den eneste butikken i Askim sentrum som 
holdt åpent på nyttårsaften. Da stod køen rundt 
kvartalet. 

Meierihagen har altså fått navnet sitt fra et bygg og 
et område som har vært med på å prege både byens 
historie og levende puls – akkurat slik vi ønsker at 
Meierihagen skal gjøre det.

Et navn med historisk sus
H I S T O R I S K
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Meierihagen blir et signaturprosjekt i Askim. 

Boligprosjektet har fått mye omtanke, og her har 
utbyggerne virkelig ønsket å lage et boligområde med 
gode kvaliteter. Dette vil du merke på alt fra detaljnivået 
i boligene, til plassering av byggene og utformingen av 
hagen. Dette vil bli boliger utenom det vanlige. Hagen blir 
sjeldent flott, og vil sammen med Guderudparken og andre 
planlagte grøntarealer skape et særdeles flott bomiljø. Du 
ønsker å bo så sentralt i Askim som mulig, hvor avstanden 
til alt du trenger kan måles i antall skritt. Omgitt av 
butikker, restauranter, legekontor, offentlig kommunikasjon, 
idrettshaller, treningssentre, svømmehall – du får en bolig 
hvor ordet sentrum virkelig får en fortjent betydningen. 
Kulturhuset ligger like i nærheten, et samlings- og 
konsertlokale som tiltrekker seg artister på nasjonalt nivå. 

Askim er en by innrammet av vakker natur på alle kanter, 
med friluftsliv og tilbud av ymse slag. For beboerne i 
Meierihagen blir dette svært lett tilgjengelig, Solbergfosslinna 
starter få minutters gange hjemmefra og vil by på ypperlige 
turmuligheter fra Askim sentrum og helt ut til Solbergfoss 
kraftverk. Linna er anlagt på den gamle jernbanelinja, og vil gi 
akkurat passe kupert turterreng gjennom noe av det flotteste 
kulturlandskapet i distriktet. I helgene kan du ta en avstikker 
til Skansehytta, et tradisjonsrikt serveringssted med eget 
utkikkstårn. Den norske fjellheimen og Askim er ord som 
sjelden opererer i samme setning. Her er kombinasjonen helt 
relevant – på godværsdager gir utkikkstårnet på Skansehytta 
fantastisk fin utsikt.

Et nytt 
kapittel

S I G N A T U R P R O S J E K T
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Primære transportmidler

3. Egen bil

2. Tog

1. Gående

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 87/100

Gateparkering
Lett 83/100

Trafikk
Lite trafikk 77/100

Kultur/Sport

Askimhallen 7 min
Aktivitetshall, ballspill 0.6 km

Askim stadion 8 min

Østfoldbadet 1 min

Askim kulturhus 1 min

Fotball, friidrett, sandvolleyball 0.7 km

Askim Golfbane 2 km

Fitnesspoint Askim 3 min

Boligmasse

16% enebolig
58% blokk
26% annet

«Rolig strøk, samtidig sentralt.»
Sitat fra en lokalkjent

Varer/Tjenester

Askimtorget kjøpesenter 1 min

Askim Handelspark 9 min

Apotek 1 Askim 2 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

25% i barnehagealder
42% 6-12 år
14% 13-15 år
19% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 54%

Askim sentrum/Tornerud
Askim
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 36% 34%

Ikke gift 38% 52%

Separert 13% 9%

Enke/Enkemann 14% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike o�entlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Ambita AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

NABOLAGSPROFIL
H V A  F I N N E R  D U  I  N Æ R O M R Å D E T ?

Lysverket 5
Nabolaget Askim sentrum/Tornerud - vurdert av 43 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

O�entlig transport

Askim busstasjon 1 min
100 m

Askim stasjon 1 min
Tog 50 m

Oslo Gardermoen 80 min

Sandefjord lufthavn Torp 2 t

Skoler

Askimbyen skole (1-7 kl.) 7 min
284 elever, 21 klasser 0.6 km

Grøtvedt skole (1-7 kl.) 19 min
225 elever, 12 klasser 1.6 km

Moen skole (1-7 kl.) 24 min
198 elever, 11 klasser 2 km

Korsgård skole (1-7 kl.) 5 min
297 elever, 12 klasser 2.4 km

Askim ungdomsskole (8-10 kl.) 14 min
550 elever, 15 klasser 1.1 km

Askim videregående skole 16 min
850 elever, 47 klasser 1.3 km

Mysen videregående skole 14 min
800 elever, 50 klasser 12.2 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 80/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 76/100

Naboskapet
Godt vennskap 67/100

Aldersfordeling
9.9

 % 15
.4 

%
15

.4 
%

4.9
 %

7 % 7.1
 %

15
.9 

%
18

.9 
%

21
.6 

% 32
.8 

% 39
.9 

%
38

.9 
%

36
.1 %

18
.6 

%
16

.4 
%

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Askim sentrum/Tornerud 1 628 940

Askim 14 273 6 484

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Skolegata barnehage (0-6 år) 6 min
124 barn, 5 avdelinger 0.5 km

Prestenga barnehage (0-6 år) 7 min
114 barn, 6 avdelinger 0.6 km

Betania barnehage (3-6 år) 9 min
18 barn, 1 avdeling 0.7 km

Dagligvare

Coop Extra Askimtorget 2 min
Post i butikk, PostNord 0.1 km

Rema 1000 1 min
Kiwi 2 min
Meny 2 min
Vinmonopolet 2 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike o�entlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Ambita AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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– Leiligheter designet 
for å skape trivsel og 
livskvalitet

A R K I T E K T E N

Meierihagen representerer en viktig brikke 
i starten på revitaliseringen av Askim 
sentrum. Prosjektet er derfor gitt mye fokus 
og omtanke, i alle ledd. Askim er en by med 
lang historie og tradisjon innen produksjon 
og industri. Dette har vært med på å gi 
byen en tøff og robust karakter, preget av 
mange bygg i teglstein. Vi har vært opptatt 
av å videreføre denne historiske arven i 
prosjektet vårt. 

F.V KAJA MELBYE, CLAUDIA TAMBUSCIO 
OG MATTHEW GRIFFIN-ALLWOOD
Hille Melbye arkitekter

Ettersom tegl er et solid, bestandig og tidløst 
materiale som er like relevant i dag som tidligere, 
har vi valgt å anvende det som hovedmateriale i 
Meierihagen. Vi skal bygge boliger som signaliserer 
godt håndverk og god byggeskikk. Men vi har også 
gjort grep som gir boligene et spennende og moderne 
uttrykk som representerer vår tid. Vi har valgt en 
stein som har en langt mer dempet rødtone enn den 
tradisjonelle «industri»-varianten. I tillegg har den et 
fint spill av ulike fargetoner som gir et rustikt og vakkert 
uttrykk.  

Viktige detaljer som inngangspartiet, balkongdekker 
og bæring av tegl over vinduer skal utføres i presise 
betongelementer. En gråfarget mørtel som fanger 
opp farge fra både tegl og betong skal binde det hele 
sammen, og gi fasadene et dempet og avstemt uttrykk. 
Glassprofiler og balkongrekkverk skal utføres i svart stål. 
Disse detaljene skal bidra til å forsterke det industrielle 
preget på en presis og elegant måte.

Inngangspartiene er områder vi har lagt mye 
kjærlighet i. Disse vil fremstå som inviterende portaler 
med høye inngangsdører i glass. Innsiden blir romslig 
med flott belysning og varme overflater i eik. Dette blir 
boliger det skal være godt å komme hjem til.

Leilighetene er designet for å skape trivsel og 
livskvalitet. God takhøyde kombinert med høyreiste 
vinduer som rekker helt ned til gulvet, gir rikelig med 
lys og romfølelse. Samtlige boliger har gjennomtenkte 
løsninger for lagring, romslige balkonger og utsikt mot 

attraktive grøntområder. De største toppleilighetene får 
egne takterrasser.

Det høyeste bygget mot øst vil i tillegg ha en felles 
takterrasse. Denne er planlagt som et sjarmerende 
og intimt oppholdsrom, et perfekt sted å trekke seg 
skjermet tilbake eller invitere venner på middag. 
Terrassen vil få sol store deler av dagen og skiller seg fra 
prosjektets øvrige felles uteplasser ved å tilby flott utsikt 
over byen.

En viktig bidragsyter til et allsidig og spennende 
bomiljø er variasjon. Meierihagen vil tilby boliger i 
en rekke ulike størrelser, her skal mennesker i ulik 
livssituasjon og med forskjellige behov kunne finne 
seg et godt hjem. Meierihagen vil bestå av tre bygg 
på henholdsvis 5, 6 og 7 etasjer. Dette vil gi kvartalet 
et spennende og variert uttrykk, men også sørge for 
at hvert av byggene får en egen identitet.  Byggene er 
organisert rundt et romslig og beplantet gårdsrom, som 
i tillegg til å gi fin utsikt for leilighetene også vil bli et 
naturlig sosialt samlingspunkt.

Meierihagen vil ligge midt i den gamle bykjernen i 
Askim og vende ut mot Guderudparken i vest. Det har 
vært viktig for oss å legge til rette for et levende møte 
med byen og parken. Vestsidens førsteetasje er derfor 
regulert til næring og vil få åpne glassfasader med et 
hyggelig gatetun foran seg. Drømmen er selvsagt at det 
kommer et bakeri eller en kafé hit, en virksomhet med 
uteservering som vil generere aktivitet og liv i byrommet. 

«I Meierihagen kan 

du bo midt i byen

– samtidig som du 

får nyte privatlivet i 

grønne omgivelser»
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– Allsidig og frodig 
hage for alle

L A N D S K A P S A R K I T E K T E N E

Vi er svært opptatt av hvordan grønne 
omgivelser påvirker mennesker. Hvordan 
trivsel og følelsen av tilhørighet ikke bare 
formes av hvordan du har det inne i boligen 
din, men også av hva du ser på gjennom 
vinduet ditt. Dette har vært et sentralt 
og definerende element gjennom hele 
utviklingen av hagen i Meierihagen. 

KAJA SVENNEBY
Østre Linje Arkitektur og Landskap

ANDREA LUMB
Østre Linje Arkitektur og Landskap

Frodighet er et nøkkelord som har vært med i 
alle prosessene våre, å skape et rikt sammensatt 
«miniunivers» av trær, busker, løk og stauder. Vi har 
valgt arter som både ser fine ut sammen, og samtidig 
blomstrer fra tidlig vår til sen høst. 

At vi skaper en hage som blir vakker å se på og 
dufter godt er én ting, like viktig er det at den blir 
pollinerende. Vi skal lage en liten oase for humler og 
insekter, en hage som sammen med de andre parkene 
og grøntarealene i området danner en grønn korridor i 
Askim sentrum. Og om vinteren vil de eviggrønne trærne 
reflektere de konstante endringene i vær, himmel og 
temperatur. I Meierihagen vil det alltid være noe vakkert 
å hvile øynene på.

Hagen kommer til å være en kilde til trivsel for alle, 
og byr på ulike kvaliteter og opplevelser gjennom 
året. Her kan du nyte stillheten alene under et tre, ta en 
hyggelig prat med naboen i en sittegruppe eller oppleve 
fellesskap med andre beboere i hagehuset. 

Hagehuset blir hjertet i hagen, og en viktig møteplass 
i bofellesskapet. Her kan beboere arrangere alle slags 
aktiviteter, plante vekster, nyte kalde dager i et varmt 
og solfylt rom eller tenne i peisen en kjølig høstkveld. 
Vegger og tak i glass opphever skillet mellom ute og 
inne og utvider utendørssesongen i begge ender av 
sommeren. Huset vil bli prydet av trær og busker på 
utsiden, like fint å se ut av som inn i. 

Hagen vil også ha et lekeområde med apparater som 
stimulerer spenst og balanse, og et gruset «torg» for 
lek og spill. Pergola med klatreplanter vil skape sval 
skygge på varme dager. Utbygger har lagt stor vekt på 
utearealet og ønsker å utnytte dette maksimalt. Til tross 
for at hagen anlegges på toppen av parkeringsgarasjen, 
blir terrenget opparbeidet slik at det oppleves 
som småkupert. Det kommer til å gli naturlig inn i 
landskapet. 

Askim er omgitt av skog og mark på alle kanter, ofte 
ikke mer enn en liten sykkeltur unna. Som beboer i 
Meierihagen blir en liten, vakker naturopplevelse enda 
mer kortreist, du trenger ikke gjøre annet enn å se ut av 
vinduet ditt. 

Firmaet vi jobber i, Østre Linje Arkitektur og Landskap 
AS, holder til i Askim. Å få være med på å sette preg på 
lokalområdet vårt er ekstra verdifullt for alle i firmaet. Vi 
legger litt ekstra hjerte i det.
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F e l l e s  t a k t e r r a s s e   p å  t o p p e n  a v  b y g g e t r i n n  1

t i l  b r u k  f o r  a l l e  b e b o e r e .  H e r  k a n  m a n  t r e k k e 

s e g  t i l b a k e  o g  n y t e  s e n e  s o m m e r k v e l d e r ,  h a 

s o s i a l e  s a m m e n k o m s t e r  e l l e r  r e t t  o g  s l e t t  n y t e 

m o r g e n k a f f e n  o g  s o l e n  i  f r e d  o g  r o . 
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Hvilken stil passer  
for deg?

I N T E R I Ø R A R K I T E K T E N
HILDE ZEZANSKI
Interiørarkitekt

I Meierihagen møter du personlighet og 
en god “hjemmefølelse” allerede utenfor 
inngangsdøren. Denne atmosfæren er godt 
ivaretatt videre i interiøret. Ved å velge 
Meierihagen som ditt nye hjem, velger du 
også en leilighet med en godt gjennomtenkt 
plan for din stil og trivsel.

HILDE ZEZANSKI
Instagram @interiorarkitekten

Ved kjøp av leilighet har du mulighet til å velge 
fritt blant godt gjennomtenkte og gjennomførte 
interiørstiler.

Vår interiørarkitekt Hilde Zezanski har utformet 3 
interiørstiler som du kan leve med og ha glede av 
i lang tid. Stikkord for stilene er Urbant og moderne, 
Nordisk og luftig, Klassisk og lunt. Er du usikker på 
hvilken stil som passer for deg, vil du få god veiledning 
og hjelp til å finne det som passer deg best.

Hver stil vil være gjennomført med gode 
sammensetninger i overflater og detaljer, og gi den 
unike tråden i Meierihagen. Det vil være kjøkken fra 

HTH av god kvalitet med delikate og tidløse overflater, 
fra det matte hvite til de nordiske trestrukturene. 
Farger og materialer går fra det rene hvite til det 
sofistikerte sorte, og benkeplater og detaljer er nøye 
gjennomtenkt til hver enkelt stil. Det er lagt vekt 
på gode og funksjonelle løsninger, som også kan 
tilpasses etter dine ønsker og behov.  På gulvene vil 
det være herdet parkett i riktige nyanser som løfter og 
fremhever din valgte stil, flislagte bad med delikate og 
solide kombinasjoner, samt godt gjennomførte planer 
for alle detaljer. Badene har innredninger og tilbehør 
som viderefører stilen, og også her er det lagt vekt på 
individualitet og god kvalitet. Det er lagt vekt på gode 
detaljer rundt vinduer og mot tak, slik at man slipper 
å bruke lister. Det er også lagt ekstra kostnader i en 
nedforet himling slik at tekniske anlegg kan skjules 
og man får mulighet til å velge innfelte løsninger for 
belysning.

Verdt å merke seg i Meierihagen, er den godt 
gjennomtenkte belysningen. Belysning vil gjøre det 
siste lille ekstra med leiligheten og det vil bli mulig å 
velge belysningsløsninger på 3 forskjellige nivåer som 
tilvalg. Også her er det valgt delikate og funksjonelle 
løsninger tilpasset hver enkelt stil. Dette er spesielt 
utviklet for disse leilighetene, og det er lagt vekt 
på hvor mye rett belysning har å si for økt trivsel. 
Vår interiørarkitekt vil bistå deg med å velge den 
interiørstilen som passer for deg. 

Om du videre i prosessen, kunne tenke deg hjelp til 
plassering og valg av møbler, belysning, interiør og 
de gode løsningene for å få det optimalt, er dette 
enkelt å avtale direkte med interiørarkitekten. 

MEIERIHAGEN ⁄ 333 2



I Meierihagen kan du velge mellom 3 ulike interiørstiler som standard. 
Alle stilene er satt nøye sammen, og alle detaljer er ivaretatt for å gi en 
gjennomgående helhet. Det er lagt stor vekt på å skape et harmonisk hjem 
hvor overflater og materialer samarbeider og utfyller hverandre.  

K V A L I T E T E R  O G  I N T E R I Ø R S T I L E R

Sett ditt preg på 
din nye bolig

Hva kan du forvente når du velger en av disse stilene som din standard?

Leiligheter Klassisk Stil 
• Varme, lune nyanser
• En stil du kan leve med i mange år
• Tidløse farger som gråbeige, hvitt, grått, grågrønt og sandfarger
• Farger og materialer som lett lar seg kombinere med andre sammensetninger
• Klassisk eikeparkett med et delikat slør av gråhvitt
• Fliser i sandfarger
• Kjøkken- og baderomsinnredning i sofistikerte gråtoner
• Forseggjorte og stilfulle håndtak på innredninger 

Leiligheter Nordisk Stil 
• Lyse og lette farger med en luftig følelse 
• Rene linjer og naturlige materialer 
• En stil som er perfekt for deg som liker den nordiske interiørtrenden og klassiske, rene linjer
• Klare farger som hvitt, grått og dempet sval grågrønn 
• Gråtonet, lys parkett med naturlige nyanser av den varme eikefargen
• Fliser i varm gråtone med et hint av terrazzomønster
• Kjøkken- og baderomsinnredning med ren og klar hvitfarge
• Minimalistiske og stilrene løsninger på detaljer

Leiligheter Urban Stil 
• Spennende mørkere nyanser 
• Lunhet og følelsen av det minimalistiske og stilrene
• En stil for deg som vil ha et særpreg, men likevel vil beholde en varig base 
• Eksklusivitet i valgte elementer som parkett, sort tilbehør og utpregede detaljer
• Røffe, sorte detaljer og overflater med mer struktur og mønster
• Farger i grått, sort og dyp grågrønn
• Spennende eikeparkett med rustikke innslag og en undertone av dempet grå 
• Eksklusive fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger i sortbeiset utførelse 
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Klassisk
Standard leveranse

Varme, dempede farger i 
sand, grått, grågrønt og hvitt

Innslag av klassisk eik 

Tidløs eleganse

Stil Klassisk og tidløs er valgt for å tiltrekke seg deg som liker et 
hjem i rolige omgivelser med forutsigbare løsninger. 

Valgene underbygger en lun og behagelig atmosfære det er lett å leve med i lang tid. 
Dette er stilen for deg som ønsker å ta med arvemøbler, en klassisk sofa og tidløse 
interiørvalg med rene linjer, jordtoner og gode naturmaterialer fra tidligere hjem. Om 
du har sansen for møbler og interiør fra blant annet Signature Collection hos Bohus 
og stilen hos Slettvoll, er det her du bør starte.    

Parketten er valgt i en klassisk og varm nyanse, som lett lar seg kombinere med mye 
personlighet og en tidløs eleganse. Fliser på bad står i en lett varm, lun og delikat 
sandfarget kontrast til den sofistikerte grå innredningen, og tanken om et klassisk 
uttrykk kommer frem i både innredninger og tilbehør. 

Både kjøkken og baderomsmøbler er valgt i sofistikerte gråtoner, og i kombinasjon 
med varme sandfarger på vegg, er det en god base for å bygge videre i denne 
fargeskalaen. Soverommet, med sin behagelige grønntone, gir en følelse av velvære 
og lunhet selv før videre interiørvalg.  

Om du velger denne stilen, får du et hjem det er lett å føle seg komfortabel i, og 
den myke omrammingen gir et godt utgangspunkt for deg som ønsker å innrede 
med tidløse klassikere, lune nyanser og myke detaljer. Farge- og materialvalgene i 
Klassisk og tidløs gir et godt utgangspunkt for mye personlighet, og vil harmonere 
godt med både varme og kalde interiørvalg videre.   

K L A S S I S K

Bad, Standard leveranse
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Klassisk
Rombeskrivelse med standardleveranse

R O M S K J E M AR O M S K J E M A

Entré/gang

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Pure Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 2502 Y, glans 07. 
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 230 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05. 
Innredning Det leveres ikke innredning i entré 

Stue

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Pure Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 2502 Y, glans 07.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 240 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Det leveres ikke innredning i stue. 

Bad

Gulv Gulvflis type Living Beren Light Grey, 30x60cm og 5x5cm i dusjsone. 
Nedsenk tilsvarende en flistykkelse i dusjnisje for å ivareta fall til sluk.

Vegger Matt hvit veggflis 30x60cm. Gulvflis kan leveres på vegg som tilvalg.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 225 cm. Males hvitmalt NCS S 0500 N, glans 05. 
Innredning Servantskap fra Vikingbad, type Mie med 2 skuffer, farge mørk grå, bredde 60-120cm tilpasset 

baderom. 
Hvit vask, speil og belysning tilpasset innredningens bredde. Endelig størrelse på innredning vil 
fremkomme på kontraktstegning. Servantbatteri fra Hansgrohe i krom utførelse.
I dusjnisje leveres rette dusjvegger med herdet klart glass og profiler med krom utførelse, 
Dusjgarnityr fra Hansgrohe.
Hvitt vegghengt toalett fra anerkjent leverandør med skjult sisterne.
De leiligheter som ikke har eget vaskerom kan velge ovennevnte løsning for innredning og 
plass til vaskesøyle eller alternativt en spesialløsning med benkeplate på 180cm og plass til 
vaskemaskin, tørketrommel og benkeskap under.

Kjøkken

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Pure Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 2502 Y, glans 07. 
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 235 cm i nedsenket del. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 

N, glans 05.
Innredning Kjøkkentype fra HTH med front type glatt grå. Foring over overskap til tak. 

Skuffer og skapdører leveres med demping. 
30 mm laminat benkeplate type 603 Glitter Bianco med rettkant. 
Avtrekksvifte type Slimline over koketopp.
Oppvaskkum type i stål type Blanco Lemis 6 og kjøkkenkran fra Hansgrohe. 
Bakplate over kjøkkenbenk leveres ikke, men kan leveres som tilvalg.

Soverom

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Pure Oak Lively fra Meister Lindura.
 Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 5005-G50Y, glans 07
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 240 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Det leveres ikke innredning i soverom.

Toalett

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Pure Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 2502 Y, glans 07.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 230 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Innredning og vask av fra Vikingbad, farge hvit og speil tilpasset innredningens bredde.

Bod/vaskerom

Gulv I bod leveres parkett, og i de leiligheter som har kombinert bod/vaskerom leveres vinylbelegg fra 
Tarkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 2502 Y, glans 07. 
Tak Nedsenket himling, takhøyde minimum 220 cm eller uten nedsenket himling hvis det er 

hensiktsmessig.
Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.

Innredning Det leveres ikke innredning i bod/vaskerom. 
Dersom det er plass til vask kan det leveres som tilvalg

Balkong/terrasse/takterrasse/uteplass

Gulv Tregulv type Møre Royal eller tilsv. på terrasser i plan 1 og takterrasser. Betonggulv på balkonger i plan 2-4.
Vegger Trepanel eller tegl overflate.
Tak Synlig betong. Enkelte balkonger/terrasser leveres med tegl eller trekledning i himling.
Innredning Det leveres ikke innredning på balkong/terrasse

Generelt

Inngangsdør Inngangsdør leveres med FG-godkjent sikkerhetslås med kikkehull, farge bestemmes av arkitekt.  
Calling med fargeskjerm og automatisk døråpner til hovedinngangsdør.

Dører Det leveres innvendige dører som vist på plantegning. Innvendige dører leveres med farge NCS 
S 0500 N. Matt krom vrider. Der det er vist skyvedør på plantegning, leveres dørblad med farge 
NCS S 0500 N.

Innredning Det leveres ikke garderober, men det kan bestilles som tilvalg. 
Type, kvalitet Interiørarkitekt har foreslått type og kvalitet på produkter for å tilpasse Klassisk stil. 

Endelig prosjektering kan føre til endring av produkter, men kvalitet skal være tilsvarende.
Produktvalg vil bli presentert i tilvalgsmøter. 

Belysning Det leveres belysning på bad, under overskap kjøkken og på balkong. Øvrig belysning kan 
leveres som tilvalg. Ferdige belysningspakker, som er utarbeidet av lysdesigner, vil bli presentert i 
tilvalgsmøter med engasjert elektriker.

K L A S S I S K
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Nordisk
Standard leveranse

Stil Nordisk og stilren vil tiltale deg som liker det lyse og luftige 
med rene linjer og en hyllest til nordiske materialer. 

Meierihagens beliggenhet og arkitektur med grønne områder og luftige løsninger 
vil gi denne stilen en ekstra følelse av den nordiske tanken om det rene, lyse 
og naturlige. Dette er stilen for deg som vil ha det minimalistisk, lyst, luftig og 
funksjonelt. Om du vil ha med deg nordiske, minimalistiske klassikere eller har 
sansen for møbler og interiør fra for eksempel HAY og Bolia, er det her du bør starte.  
 
Parketten er valgt i en lys gråhvit nyanse som glir elegant sammen med de andre 
lyse, hvite overflatene. Flisene er moderne, men likevel tidløse med sine lyse 
grånyanser og spennende detaljer som hinter om den nordiske sansen for terrazzo 
og naturmaterialer. Innredninger i ren hvit og detaljer er med på å videreføre 
denne oppfatningen, og helhetsinntrykket gir en behagelig og naturlig stil. Med 
sin majoritet av hvite vegger, vil det naturlig bli et praktisk og luftig inntrykk, og 
utgangspunktet for videre interiør lar seg lett forene med mange muligheter. 

Om du velger denne stilen, er det lett å bygge videre på dagens mange nordiske 
konsepter både når det kommer til møbler og fargebruk. Den kan passe utmerket 
til deg som vil tilføye de nye pastellene i forening med tre og grønne planter i 
interiøret, men også for deg som ønsker en behagelig og luftig bakgrunn for dine 
klassiske elementer. Nordisk og stilren forener både en aktiv småby og den grønne 
atmosfæren på en behagelig og tidløs måte som gir et godt utgangspunkt for videre 
interiørvalg. 

Bad, Standard leveranse

Hvite toner med spennende 
naturmaterialer 

Treverk med gråhvit patina

Funksjonelt med rene linjer

N O R D I S K
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Nordisk
Rombeskrivelse med standardleveranse

R O M S K J E M AR O M S K J E M A

Entré/gang

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Off-White Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 0500 N, glans 07. 
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 230 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05. 
Innredning Det leveres ikke innredning i entré 

Stue

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Off-White Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 0500 N, glans 07 
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 240 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Det leveres ikke innredning i stue. 

Bad

Gulv Gulvflis type Living Eme Light Grey, 30x60cm og 5x5cm i dusjsone. 
Nedsenk tilsvarende en flistykkelse i dusjnisje for å ivareta fall til sluk.

Vegger Matt hvit veggflis 30x60cm. Gulvflis kan leveres på vegg som tilvalg.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 225 cm. Males hvitmalt NCS S 0500 N, glans 05. 
Innredning Servantskap fra Vikingbad, type Mie med 2 skuffer, farge matt hvit, bredde 60-120cm tilpasset 

baderom. 
Hvit vask, speil og belysning tilpasset innredningens bredde. Endelig størrelse på innredning vil 
fremkomme på kontraktstegning. Servantbatteri fra Hansgrohe i krom utførelse.
I dusjnisje leveres rette dusjvegger med herdet klart glass og profiler med krom utførelse, 
Dusjgarnityr fra Hansgrohe.
Hvitt vegghengt toalett fra anerkjent leverandør med skjult sisterne.
De leiligheter som ikke har eget vaskerom kan velge ovennevnte løsning for innredning og 
plass til vaskesøyle eller alternativt en spesialløsning med benkeplate på 180cm og plass til 
vaskemaskin, tørketrommel og benkeskap under.

Kjøkken

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Off-White Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 0500 N, glans 07 
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 235 cm i nedsenket del. Sparklet og malt med farge NCS S 

0500 N, glans 05.
Innredning Kjøkkentype fra HTH med type glatt hvit. Foring over overskap til tak. Skuffer og skapdører 

leveres med demping. 30 mm laminat benkeplate type 638 Kandia Marble med rettkant. 
Avtrekksvifte type Slimline over koketopp. 
Oppvaskkum type i stål type Blanco Lemis 6 og kjøkkenkran fra Hansgrohe.  
Bakplate over kjøkkenbenk leveres ikke, men kan leveres som tilvalg.

Soverom

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Off-White Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 3005-G20Y, glans 07 
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 240 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Det leveres ikke innredning i soverom.

Toalett 

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Off-White Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 0500 N, glans 07
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 230 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Innredning og vask av fra Vikingbad, farge hvit og speil tilpasset innredningens bredde.

Bod/vaskerom

Gulv I bod leveres parkett, og i de leiligheter som har kombinert bod/vaskerom leveres vinylbelegg 
fra Tarkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 0500 N_ Glans 07
Tak Nedsenket himling, takhøyde minimum 220 cm eller uten nedsenket himling hvis det er 

hensiktsmessig.
Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.

Innredning Det leveres ikke innredning i bod/vaskerom. Dersom det er plass til vask kan det leveres som 
tilvalg

Balkong/terrasse/takterrasse/uteplass

Gulv Tregulv type Møre Royal eller tilsv. på terrasser i plan 1 og takterrasser. 
Betonggulv på balkonger i plan 2-4.

Vegger Trepanel eller tegl overflate.
Tak Synlig betong. Enkelte balkonger/terrasser leveres med tegl eller trekledning i himling.
Innredning Det leveres ikke innredning på balkong/terrasse.

Generelt

Inngangsdør Inngangsdør leveres med FG-godkjent sikkerhetslås med kikkehull, farge bestemmes av 
arkitekt.  
Calling med fargeskjerm og automatisk døråpner til hovedinngangsdør.

Dører Det leveres innvendige dører som vist på plantegning. Innvendige dører leveres med farge NCS 
S 0500 N. Matt krom vrider. Der det er vist skyvedør på plantegning, leveres dørblad med farge 
NCS S 0500 N.

Garderober Det leveres ikke garderober, men det kan bestilles som tilvalg
Type, kvalitet Interiørarkitekt har foreslått type og kvalitet på produkter for å tilpasse Nordisk stil. 

Endelig prosjektering kan føre til endring av produkter, men kvalitet skal være tilsvarende. 
Produktvalg vil bli presentert i tilvalgsmøter. 

Belysning Det leveres belysning på bad, under overskap kjøkken og på balkong. Øvrig belysning 
kan leveres som tilvalg. Ferdige belysningspakker, som er utarbeidet av lysdesigner, vil bli 
presentert i tilvalgsmøter med engasjert elektriker.

N O R D I S K
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Urban
Standard leveranse

Stil Urban og moderne er satt opp for å tiltrekke seg deg som har 
sans for det pulserende livet i småbyen, og som også setter pris 
på den korte avstanden til hovedstaden. 

Urban og moderne gir et røft og spennende uttrykk, og både farger og materialer 
understreker dette. Dette er stilen for deg som drømmer om følelsen av en 
loftsleilighet, og som har sansen for at de sorte og rustikke overflatene dominerer 
interiøret. Her kan du enkelt definere stilen videre ved å velge møbler i spennende 
former og materialer for et lekent uttrykk, men også sette inn de rene, praktiske 
løsningene for en minimalistisk stil. Om du har sansen for nordisk enkelthet med 
spennende materialbruk som for eksempel møbler og interiør fra Northern, er dette 
stilen å starte med.

Parketten er valgt i en dypere nyanse, og mer rustikk utgave for å gi tyngde og en 
spennende kontrast til interiøret. Fliser på bad og farger på innredninger er både 
røffe og mørkere for å understreke det urbane, og de sorte detaljene gir det ekstra 
blikkfanget for å fremheve denne stilen. 

Om du velger denne stilen, får du et hjem med mye særpreg og storbylivet blir en del 
av interiøret. Stilen bygger oppunder et aktivt liv med sine rene og røffe overflater, 
og spennende detaljer som kan gi hint om enhver storby og alle deres pulserende 
inntrykk. 

Urban stil lar seg lett kombinere med interiør om du er glad i farger, mye 
personlighet i møbler og gjenstander, eller rett og slett ønsker en stilfull linje med 
dype og spennende kontraster.  

Bad, Standard leveranse

Lune, dype farger med 
kontraster

Overflater med struktur/
mønster

Sorte detaljer som gir 
eksklusivitet

U R B A N
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Urban
Rombeskrivelse med standardleveranse

R O M S K J E M AR O M S K J E M A

Entré/gang

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 5005 G20Y, glans 07. 
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 230 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05. 
Innredning Det leveres ikke innredning i entré 

Stue

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 5005 G20Y, glans 07.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 240 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Det leveres ikke innredning i stue. 

Bad

Gulv Gulvflis type VB Aberdeen Pearl, 30x60cm og 7x7cm i dusjsone. 
Nedsenk tilsvarende en flistykkelse i dusjnisje for å ivareta fall til sluk.

Vegger Matt hvit veggflis 30x60cm, gulvflis kan leveres på vegg som tilvalg.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 225 cm. Males hvitmalt NCS S 0500 N, glans 05. 
Innredning Servantskap fra Vikingbad, type Mie,  med 2 skuffer, farge sort / sortbeiset, bredde 60-120cm 

tilpasset baderom. 
Hvit vask og speil med belysning tilpasset innredningens bredde. Endelig størrelse på 
innredning vil fremkomme på kontraktstegning. Servantbatteri fra Hansgrohe i sort matt 
utførelse. I dusjnisje leveres rette dusjvegger med herdet klart glass og profiler med sort matt 
utførelse, Dusjgarnityr fra Hansgrohe i sort matt utførelse. Hvitt vegghengt toalett fra anerkjent 
leverandør med skjult sisterne.
De leiligheter som ikke har eget vaskerom kan velge ovennevnte løsning for innredning og 
plass til vaskesøyle eller alternativt en spesialløsning med benkeplate på 180cm og plass til 
vaskemaskin, tørketrommel og benkeskap under.

Kjøkken

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 5005 G20Y, glans 07.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 235 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Kjøkkentype fra HTH type One, sortbeiset. Foring over overskap til tak. Skuffer og skapdører 

leveres med demping. 
30 mm laminat benkeplate type 6027 Marmor Natura med rettkant. 
Avtrekksvifte type Slimline over koketopp.
Oppvaskkum type i stål type Blanco Lemis 6 og matt sort kjøkkenkran fra Hansgrohe. Bakplate 
over kjøkkenbenk leveres ikke, men kan leveres som tilvalg.

Soverom

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 5005 G20Y, glans 07.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 240 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Det leveres ikke innredning i soverom.

Toalett

Gulv 1- stavs mattlakkert herdet parkett, type Oak Lively fra Meister Lindura.
Fotlister i eik tilpasses parkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 5005 G20Y, glans 07.
Tak Nedsenket himling, takhøyde ca 230 cm. Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.
Innredning Innredning og vask av fra Vikingbad, farge sort/sortbeiset og speil tilpasset innredningens 

bredde.

Bod/vaskerom

Gulv I bod leveres parkett, og i de leiligheter som har kombinert bod/vaskerom leveres vinylbelegg 
fra Tarkett.

Vegger Sparklet og malte vegger med farge NCS S 5005 G20Y, glans 07.
Tak Nedsenket himling, takhøyde minimum 220 cm eller uten nedsenket himling hvis det er 

hensiktsmessig.
Sparklet og malt med farge NCS S 0500 N, glans 05.

Innredning / utstyr Det leveres ikke innredning i bod/vaskerom. Dersom det er plass til vask kan det leveres som 
tilvalg

Balkong/terrasse/takterrasse/uteplass

Gulv Tregulv type Møre Royal eller tilsv. på terrasser i plan 1 og takterrasser. 
Betonggulv på balkonger i plan 2-4.

Vegger Trepanel eller tegl overflate.
Tak Synlig betong. Enkelte balkonger/terrasser leveres med tegl eller trekledning i himling.
Innredning Det leveres ikke innredning på balkong/terrasse.

Generelt

Inngangsdør Inngangsdør leveres med FG-godkjent sikkerhetslås med kikkehull, farge bestemmes av 
arkitekt.  
Calling med fargeskjerm og automatisk døråpner til hovedinngangsdør.

Dører Det leveres innvendige dører som vist på plantegning. Innvendige dører leveres med farge NCS 
S 0500 N . Matt krom vrider. Der det er vist skyvedør på plantegning, leveres dørblad med farge 
NCS S 0500 N.

Innredning Det leveres ikke garderober, men det kan bestilles som tilvalg. 
Type, kvalitet Interiørarkitekt har foreslått type og kvalitet på produkter for å tilpasse Urban stil. 

Endelig prosjektering kan føre til endring av produkter, men kvalitet skal være tilsvarende. 
Produktvalg vil bli presentert i tilvalgsmøter. 

Belysning Det leveres belysning på bad, under overskap kjøkken og på balkong. Øvrig belysning 
kan leveres som tilvalg. Ferdige belysningspakker, som er utarbeidet av lysdesigner, vil bli 
presentert i tilvalgsmøter med engasjert elektriker.

U R B A N
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Etasje

Terrasse

Balkong
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Rev.

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut 
for detaljprosjektering. Ved angivelse av boligens totale 
P-rom eller BRA er arealene avrundet til nærmeste hele 
tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Plan 1:100 på A4

Plan 01

Fasade Øst

A

Meierihagen

D01.04

12.08.2022
12.08.2022

Vest

56 m²

56 m²

2R

01

25 m²

0 m²

LEILIGHET D 01.03

MARK-
TERRASSE

11,0 m2

ENTRÉ
6,0 m2

STUE/
KJØKKEN
36,0 m2

BAD
5,0 m2

SOVEROM
13,0 m2

LEILIGHET D 01.04

MARKTERRASSE
26,0 m2

STUE/KJØKKEN
30,0 m2

BAD
4,0 m2

VASKEROM/BOD
3,0 m2

ENTRÉ
3,0 m2

SOVEROM
13,0 m2

Mulighet for hems, ta kontakt 
med megler.

Mulighet for hems, ta kontakt 
med megler.

MEIERIHAGEN ⁄ 696 8



2R 2R

FASADE ØST

PL AN 2/3/4 PL AN 2/3/4

D02 .04/D03 .04/
D04 .04

ETG 2./3./4.

BRA 44 m2

BALKONG 12 m2

D02 .06/D03 .06/
D04 .06

ETG 2./3./4.

BRA 52 m2

BALKONG 8 m2

21 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 44 m²

D02.04

5 m²
Bad

12 m²
Sov

12 m²
Balkong

3 m²
Entre

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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for detaljprosjektering. Ved angivelse av boligens totale 
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tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.
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12.08.2022
12.08.2022

Vest

52 m²

52 m²

2R

0 m²

8 m²

02-04

21 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 44 m²

D02.04

5 m²
Bad

12 m²
Sov

12 m²
Balkong

3 m²
Entre

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00

WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

0 1 2 5

Rev.

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut 
for detaljprosjektering. Ved angivelse av boligens totale 
P-rom eller BRA er arealene avrundet til nærmeste hele 
tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Plan 1:100 på A4

Plan 02-04

Fasade Vest

Meierihagen

D02.04/D03.04/D04.04

12.08.2022
12.08.2022

Vest

44 m²

44 m²

2R

0 m²

12 m²

02-04

8 m²
Balkong

12 m²
Sov

25 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 52 m²

D02.06

7 m²
Gang

4 m²
Bad

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00

WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

0 1 2 5

Rev.

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut 
for detaljprosjektering. Ved angivelse av boligens totale 
P-rom eller BRA er arealene avrundet til nærmeste hele 
tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Plan 1:100 på A4

Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.06/D03.06/D04.06

12.08.2022
12.08.2022

Vest

52 m²

52 m²

2R

0 m²

8 m²

02-04

21 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 44 m²

D02.04

5 m²
Bad

12 m²
Sov

12 m²
Balkong

3 m²
Entre

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00

WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

0 1 2 5

Rev.

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut 
for detaljprosjektering. Ved angivelse av boligens totale 
P-rom eller BRA er arealene avrundet til nærmeste hele 
tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Plan 1:100 på A4

Plan 02-04

Fasade Vest

Meierihagen

D02.04/D03.04/D04.04

12.08.2022
12.08.2022

Vest

44 m²

44 m²

2R

0 m²

12 m²

02-04

8 m²
Balkong

12 m²
Sov

25 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 52 m²

D02.06

7 m²
Gang

4 m²
Bad

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong

HAUSMANNS GATE 16,  0182 OSLO,   +47  23 32 72 00

WWW.HMARK.NO   FIRMAPOST@HMARK.NO

0 1 2 5

Rev.

Angitte arealer er basert på foreløpige beregninger forut 
for detaljprosjektering. Ved angivelse av boligens totale 
P-rom eller BRA er arealene avrundet til nærmeste hele 
tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Plan 1:100 på A4

Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.06/D03.06/D04.06

12.08.2022
12.08.2022

Vest

52 m²

52 m²

2R

0 m²

8 m²

02-04

LEILIGHET D 02.04, D 03.04, D 04.04

BALKONG
12,0 m2

STUE/
KJØKKEN
21,0 m2

BAD
5,0 m2

ENTRÉ
3,0 m2

SOVEROM
12,0 m2

LEILIGHET D 02.06, D 03.06, D 04.06

STUE/
KJØKKEN
25,0 m2

BALKONG
8,0 m2

BAD
4,0 m2

GANG
7,0 m2

SOVEROM
12,0 m2

FASADE VEST

MEIERIHAGEN ⁄ 7 17 0



2R

PL AN 2/3/4

D02 .07/D03 .07/
D04 .07

ETG 2./3./4.

BRA 43 m2

BALKONG 13 m2

13 m²
Balkong

9 m²
Sov

3 m²
Entre

4 m²
Bad

24 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 43 m²

D02.07

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.07/D03.07/D04.07

12.08.2022
12.08.2022

Vest

43 m²

43 m²

2R

0 m²

02-04

13 m²

13 m²
Balkong

9 m²
Sov

3 m²
Entre

4 m²
Bad

24 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 43 m²

D02.07

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.
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Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.07/D03.07/D04.07

12.08.2022
12.08.2022

Vest

43 m²

43 m²

2R

0 m²

02-04

13 m²

13 m²
Balkong

9 m²
Sov

3 m²
Entre

4 m²
Bad

24 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 43 m²

D02.07

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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Rev.
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for detaljprosjektering. Ved angivelse av boligens totale 
P-rom eller BRA er arealene avrundet til nærmeste hele 
tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Plan 1:100 på A4

Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.07/D03.07/D04.07

12.08.2022
12.08.2022

Vest

43 m²

43 m²

2R

0 m²

02-04

13 m²

LEILIGHET D 02.07, D 03.07, D 04.07

BALKONG
13,0 m2

STUE/
KJØKKEN
24,0 m2

BAD
4,0 m2

ENTRÉ
3,0 m2

SOVEROM
9,0 m2

FASADE ØST

3R

PL AN 2/3/4

D02 .01/D03 .01/
D04 .01

ETG 2./3./4.

BRA 82 m2

BALKONG 9 m2

4 m²
Bad

9 m²
Balkong

8 m²
Sov

43 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 82 m²

D02.01

13 m²
Sov

9 m²
Gang

2 m²
WC

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.
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Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.01/D03.01/D04.01

12.08.2022
12.08.2022
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82 m²

82 m²

3R

02-04

0 m²

9 m²

4 m²
Bad

9 m²
Balkong

8 m²
Sov

43 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 82 m²

D02.01

13 m²
Sov

9 m²
Gang

2 m²
WC

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 
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Antall rom
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Terrasse

Balkong
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tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.
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Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.01/D03.01/D04.01

12.08.2022
12.08.2022

Vest

82 m²

82 m²

3R

02-04

0 m²

9 m²

4 m²
Bad

9 m²
Balkong

8 m²
Sov

43 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 82 m²

D02.01

13 m²
Sov

9 m²
Gang

2 m²
WC

Leilighet 

Bygg
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BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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Plan 1:100 på A4

Plan 02-04

Fasade Øst

Meierihagen

D02.01/D03.01/D04.01

12.08.2022
12.08.2022

Vest

82 m²

82 m²

3R

02-04

0 m²

9 m²

LEILIGHET D 02.01, D 03.01, D 04.01

BALKONG
9,0 m2

STUE/
KJØKKEN
43,0 m2

BAD
4,0 m2

WC
2,0 m2

GANG
9,0 m2

SOVEROM
8,0 m2

SOVEROM
13,0 m2

FASADE ØST
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3R

PL AN 2/3/4

D02 .02/D03 .02/
D04 .02

ETG 2./3./4.

BRA 85 m2

BALKONG 10 m2

13 m²
Sov

8 m²
Sov

19 m²
Gang

2 m²
WC

36 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 85 m²

D02.02

4 m²
Bad

10 m²
Balkong

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.
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Meierihagen
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85 m²
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3R

02-04
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Sov
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Sov
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Gang
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WC

36 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 85 m²

D02.02

4 m²
Bad

10 m²
Balkong
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SALGSTEGNING 

BRA 
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85 m²

85 m²

3R

02-04
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10 m²

13 m²
Sov

8 m²
Sov

19 m²
Gang

2 m²
WC

36 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 85 m²

D02.02

4 m²
Bad

10 m²
Balkong

Leilighet 

Bygg
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BRA 
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P-rom eller BRA er arealene avrundet til nærmeste hele 
tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

Plan 1:100 på A4

Plan 02-04

Fasade Vest

Meierihagen

D02.02/D03.02/D04.02

12.08.2022
12.08.2022

Vest

85 m²

85 m²

3R

02-04

0 m²

10 m²

LEILIGHET D 02.02, D 03.02, D 04.02

BALKONG
10,0 m2

STUE/
KJØKKEN
36,0 m2

BAD
4,0 m2

WC
2,0 m2

GANG
18,0 m2

SOVEROM
13,0 m2

SOVEROM
8,0 m2

FASADE VEST

3R

PL AN 2/3/4

D02 .03/D03 .03/
D04 .03

ETG 2./3./4.

BRA 64 m2

BALKONG 10 m2

26 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 64 m²

D02.03

12 m²
Sov

7 m²
Sov

5 m²
Entre4 m²

Bad

10 m²
Balkong

Bad
6 m²

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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64 m²
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Sov
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3R

PL AN 2/3/4

D02 .05/D03 .05/
D04 .05

ETG 2./3./4.

BRA 80 m2

BALKONG 10 m2

33 m²
Stue/Kjøkken

BRA = 80 m²

D02.05

10 m²
Balkong

14 m²
Sov

9 m²
Sov

2 m²
WC

5 m²
Bad

13 m²
Gang

Leilighet 

Bygg

SALGSTEGNING 

BRA 

P-ROM 

Antall rom

Etasje

Terrasse

Balkong
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Hagen kommer til å være en kilde til trivsel for alle, og byr på ulike kvaliteter og 
opplevelser gjennom året, - den er et rikt sammensatt «miniunivers» av trær, 
busker, løk og stauder. Hagehuset blir hjertet i hagen, og en viktig møteplass i 
bofellesskapet. Hagen vil også ha et lekeområde med apparater som stimulerer 
spenst og balanse, og et gruset «torg» for lek og spill. Pergola med klatreplanter 
vil skape sval skygge på varme dager.
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REGULERINGSKART

TRINN 3

ANSVARLIG MEGLER
Navn: Vetle Just Kvammen
Telefon: 982 39 605
Tittel: Eiendomsmegler MNEF

MEDHJELPER
Navn: Anders Borgen
Telefon: 45 22 22 22
Tittel: Eiendomsmegler MNEF

EIEDOMSMEGLER
Follo Eiendomsmegling AS
Adresse: Rådhusgata 17, 1830 Askim
Org.nr. 991 083 499

SELGER/UTBYGGER
Navn: Torggata 5 AS
Org.nr.: 998990505

ENTREPRENØR
Haugerud Vikeby AS

HOVEDOPPDRAGSNUMMER
2209041

LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med 
forbrukar om oppføring av ny bustad 
m.m. (Bustadoppføringslova) 13. juni 
1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er 
profesjonell og kjøper er forbruker. 
Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier ihht. Bustadopp-
føringslova § 12 og evt §47 dersom 
selger ønsker at kjøpers første inn-
betaling skal tjene som reelt forskudd.

For avtaler som blir inngått etter 1. 
januar 2017 har utbygger fått en rett 
til å vente med å stille garanti dersom 
det er tatt visse forbehold. De tre 
aktuelle forbeholdene er åpning av 
byggelån, salg av et bestemt antall 
enheter eller igangsettingstillatelse.
Se informasjon under forbehold.

EIERFORM
Eiendommen skal seksjoneres og hver 
seksjon får utstedt sitt eget skjøte.

Ingen av boligene har egen utleie-
enhet. Boligene kan leies ut, dog 
med begrensning for korttidsleie, jfr.
Eierseksjonsloven §24.

EIENDOMMENS REGISTER-BETEG-
NELSE, ADRESSE OG GRUNNAREAL
Gnr. 53 Bnr 849 og Gnr. 53 Bnr. 912 i 
Indre Østfold kommune.

Eiendommen vil bli seksjonert og  
bestå av ca 120 boligseksjoner og 1  
eller flere næringsseksjoner. 
Prosjektet er planlagt organisert som 
ett felles eier seksjonssameie, men 
det tas forbehold om at hvert salgs- 
og byggetrinn kan utgjøre separate 
sameier.

Hver seksjon vil bestå av en sameie-
andel iht oppdelings begjæringen. 
Denne sameiebrøken vil danne hoved-
grunnlaget for fordeling av felles-
kostnad mellom boligseksjonene og 
også stemmeforhold i sameie møtet.

Sameiets tomteareal er oppgitt fra 
selger å bli ca. 4 000 m2. Det tas for-
behold om at dette arealet kan endres 
da eiendommen ikke er endelig fra-
delt, sammenføyd og oppmålt.

Eiendommens adresse er ikke endelig 
gitt, men er ved salgsstart Lysverket 
5, 1830 Askim.

REGULERING
Eiendommen er regulert iht «Regule-
ringsbestemmelser for området Bru-
gata, Askim stasjon og sentrum syd, 
planID 20120004» til sentrumsformål.

Naboeiendommer i øst, syd og vest er 
regulert til parkområder.
Reguleringsplan med bestemmelser 
fås ved henvendelse til eiendoms-
megler.

I sentrum vil det være påregnelig 
med videre fortetting og utbygging. 
I den forbindelse nevnes spesielt 
området øst for stasjonen, benevnt 
som «K1- K2-K3», der det planlegges 
bl.a. næringsarealer og boliger samt  
Haugomsenteret (øst for Meieriha-
gen) og parkeringsplassen nord for 
Guderudparken som også planlegges  
utbygget.

BEBYGGELSENS AREALER
Arealer pr. bolig fremkommer i ved-
lagte prisliste.

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet 
er det arealet av bruksenheten som 
ligger innenfor omsluttende vegger. 
I BRA medregnes areal som opptas 
av vegger, rør og ledninger, sjakter, 
søyler, innredningsenheter o.l. innenfor 
bruksenheten (NS3940).

P-rom areal er primærrommenes 
nettoareal (NTA) og arealet av inn-
vendige vegger mellom disse, minus 
boder og tekniske rom (Veileder 
NS3940).

Vi har inkludert alle sjakter innenfor 
omsluttende leilighetsvegger i P-rom, 
på samme måte som i BRA. Dette 
gjelder ikke sjakter i forbindelse med 
bod.

Det presiseres at verken sportsbod 
eller privat balkong/takterrasse er 
medregnet i bruksarealet (BRA) opp-
gitt for den enkelte bolig i prospekt 
og prisliste.

Definisjoner og beregninger er  
basert på:
• NS3940: 2012
• Veileder til NS3940; «bruk av 

arealbetegnelser ved omsetning 
av bolig» fra 2012.

På tegningene kan det også være 
angitt et romareal som er nettoarealet 
innenfor omsluttende vegger. Det 
tas forbehold om mindre avvik for de 
oppgitte arealer, da beregningene er 
foretatt på tegninger.

BYGGEMÅTE
Bygget blir plassbygget. Det henvises for 
øvrig til fremlagt leveransebeskrivelse 
som er en del av prospektet.

BODER OG PARKERINGSPLASSER
Det følger med parkeringsplass i 
byggets kjeller til de leiligheter som 
har dette spesifisert i prislisten.
Øvrige leilighetskjøpere kan kjøpe 
parkerings rett så lenge det er til-
gjengelige plasser i bygget. 
Konferer megler om ledige plasser til 
disse leilighetene.

Sportsbod(er) vil ha et samlet areal 
på ca. 5 m2 for leiligheter over 50 m2 

SALGSOPPGAVE
Naboeiendommene til Meierihagen i øst, syd og vest er regulert til parkområder. 
Selve hagen i Meierihagen vil sammen med resten av grøntarealene i området, 
danne en grønn korridor i Askim sentrum. Samtlige leiligheter i Meierihagen har 
utsikt mot attraktive grøntområder.
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og ca. 2,5 m2 for leiligheter under 50 
m2. Selger forbeholder seg retten til 
å avgjøre hvordan organisering av 
bodene vil bli.

Selger forbeholder seg retten til å 
fordele parkeringsplasser og boder. 
Det vil etableres fem HC-plasser i 
kjeller som vil forbeholdes beboere 
med rett til slik plass utstedt av kom-
munen. Dersom ingen har slik rett 
ved førstegangssalg vil selger fordele 
HC-plasser til tilfeldige leiligheter, 
men disse må akseptere å bytte plass 
med leiligheter som i fremtiden bebos 
av personer med HC-bevis utstedt av 
kommunen - ref. Eierseksjonsloven 
§26.

TILVALG OG ENDRINGER
Selger utarbeider en tilvalg-/endrings -
meny som angir aktuelle muligheter 
for endringer og tilleggsarbeider.

Prosjektet og dets priser er basert på 
at utbyggingen gjennomføres rasjo-
nelt og med delvis serieproduksjon i 
form av systematisering av tekniske 
løsninger og valg av materialer. Dette 
gir begrensninger for hvilke tillegg og 
endringer som kjøper kan forvente 
å få gjennomført og innenfor hvilke 
tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Kjøper har ikke rett til å kreve 
endringer og tilleggsarbeider som 
ikke står i sammenheng med ytelser 
som er avtalt, og som i omfang eller 
karakter skiller seg vesentlig fra den 
avtalte ytelsen og/eller er til hinder 
for rasjonell gjennomføring av bygge-
arbeidene.

Selger er heller ikke forpliktet til å 
utføre endringer eller tilleggsarbeider 
som vil føre til ulempe for selger som 
ikke står i forhold til kjøpers interesse 
i å kreve endringer eller tilleggs-
arbeider. Selger har rett til å ta seg 
betalt for utarbeidelse av pristilbud, 
tegninger m.v. jf. Bustadoppførings-
lova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å 
utføre endringer eller tilleggsarbeider 
som vil endre vederlaget med mer 
enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 
Etter igangsetting vil det gis frister for 
tilvalg og endringer. Inngås kjøpsav-
tale etter igangsetting er kjøper kjent 
med at frister for tilvalg og endringer 
kan være utgått.

NÆRING
Det er ved salgsstart ikke avklart 
hva slags næringsvirksomhet som 
kommer i lokalene i første etasje i 
byggetrinn III.

STIPULERT OVERTAGELSE
Byggestart planlegges til 1. halvår 
2023. Byggetiden er estimert til 14 
måneder fra oppstart. Dette gjelder 
ikke som en bindende frist for å ha 
boligen klar for overtagelse, herunder 
ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. 
Selger vil senest 8 uker før ferdig-
stillelse av boligen meddele kjøper 
skriftlig om overtakelsesdato, som  
vil være å regne som en frist iht.  
Bustadoppføringslova.

FERDIGATTEST ELLER
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig bruks-
tillatelse skal foreligge skriftlig før 
overtagelse kan finne sted.

HEFTELSER
Boligen selges fri for pengeheftelser 
med unntak av boligsameiets legal-
pant i hver seksjon jf. lov om eier-
seksjoner.

TINGLYSTE SERVITUTTER
Tinglyst i Gnr 53 Bnr 849
1951/888-1/1 Bestemmelse om
vannledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 3014-53/274
2000/174-1/1 Erklæring/avtale
Rettighetshaver: ØSTFOLD ENERGI
NETT AS
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3014-53/274

2001/1026-4/1 Bruksrett
Rettighetshaver ØSTFOLD ENERGI 
AS
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3014-53/274

2002/1092-1/1 Bestemmelse om
bebyggelse
NSBs betingelser vedtas
Med flere bestemmelser

2002/7120-1/1 Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver:ØSTFOLD ENERGI
NETT AS
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser

Tinglyst i Gnr 53 Bnr 912
1928/900134-1/1 Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: HAFSLUND AS
Overført fra: 3014-53/19
Gjelder denne registerenheten med
flere

1932/900166-1/1 Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: ØSTFOLD FYLKE
HAFSLUND AS
Overført fra: 3014-53/19
Gjelder denne registerenheten med
flere

1954/2368-1/1 Bestemmelse om 
gjerde
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3014-53/19
Gjelder denne registerenheten med
flere

1982/5226-1/1 Best. om adkomstrett
rettighetshaver:Knr:3014 Gnr:53 
Bnr:22
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3014-53/19
Gjelder denne registerenheten med
flere

2021/843193-1/200 Bestemmelse om
vann/kloakk
08.07.2021 21:00
rettighetshaver:Knr:3014 Gnr:53
Bnr:849
Bestemmelse om vedlikehold av
anlegg/ledninger
Tinglyst i Gnr 53 Bnr 912

1954/2368-1/1 Bestemmelse om
gjerde
02.12.1954
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med
flere

1982/5226-1/1 Best. om adkomstrett
12.08.1982
rettighetshaver: Knr:0124 Gnr:53
Bnr:22
Med flere bestemmelser

Kopi av tinglyste erklæringer kan 
seshos megler.

Selger forbeholder seg rett til å tingly-
se de erklæringer som plan- og byg-
ningsmyndighetene eller Selger måtte 
ønske og som er nødvendige for en 
hensiktsmessig å kunne gjennom føre 
utbyggingen av eiendommen og pro-
sjektet for øvrig, og slike erklæringer 
aksepterer Kjøper tinglyst uten fra-
drag i Kjøpesummen.%

FORMUESVERDI
Eiendommens formuesverdi fast settes 
etter ferdigstillelse i forbindelse med 
første likningsoppgjør. 
Formuesverdien fastsettes med 
utgangspunkt i en kvadratmeterpris 
som beregnes av Statistisk sentral-
byrå (SSB).

Ved formuesfastsettelsen av bolig-
eiendom skilles det videre mellom 
bolig eieren bor i (primærbolig) og 
andre boliger som ikke defineres som 
fritidseiendom eller næringseiendom
(sekundærbolig).

For primærboliger vil formuesverdien 
utgjøre 25 prosent av den beregnede 
kvadratmeterprisen multiplisert med 
areal. For sekundærboliger utgjør 
formuesverdien 90 prosent (2020) av 
den beregnede kvadratmeterprisen 
multiplisert med areal. Se nærmere 
info på www.skatteetaten.no.

FORSIKRING
Selger holder alle bygg forsikret 
frem til den enkelte kjøpers over-
takelse. Sameiet vil deretter overta 
forsikringsplikten. Foreløpig valgt 
forsikringsselskap for første driftsår 
er Tryg Forsikring. Den enkelte 
seksjons eier tegner selv evt innbo- 
og løsøreforsikring.

ENERGIMERKING
Energimerking av boligen skal utføres 
av selger. Energimerkingen må fore-
ligge for å få utstedt ferdigattest.
Selger har ved salgsstart ikke energi-
merket boligene som følge av at 
registrering på www.energimerking. 
no ikke kan gjøres for nye, uoppførte 
boliger.

OPPVARMING
Leilighetene får oppvarming via 
vann båren gulvvarme i oppholdsrom. 
Soverom og bad får elektrisk opp-
varming med hhv. panelovner og elek-
trisk gulvvarme.

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE
KOSTNADER

FELLESUTGIFTER
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke 
tjenester sameiet ønsker utført i felles
regi, og fordeles iht. vedtektene. 
Fellesutgifter er foreløpig stipulert til 
kr 30,- pr. m2 BRA pr måned første 
driftsår, hvor man har lagt til grunn 
at kommunale avgifter, forsikring på 

bygget, strøm på fellesarealer, vakt-
mestertjenester som snømåking og 
renhold er inkludert.

I tillegg kommer drift av p-kjeller for 
de leiligheter som har parkering (ca kr 
150,- pr måned), oppvarming og evt. 
avsetning til vedlikeholdsfond. 
Det tas forbehold om endringer i 
stipulerte fellesutgifter, da dette er 
basert på erfaringstall. Kostnader til 
oppvarming og vannforbruk avregnes 
individuelt, etter faktisk forbruk.

Fordelingsnøkkel for fordeling av 
utgifter reguleres i sameiets ved-
tekter, og bygger i utgangspunktet 
på sameierbrøk. Enkelte elementer i 
budsjettet kan i vedtektene fastsettes 
til fordeling likt på alle seksjoner, eller 
etter forbruk.

Selger har engasjert Obos Eiendoms-
forvaltning AS som forretningsfører 
for sameiet for første driftsår. Kost-
nader for dette er tatt inn i budsjett 
for fellesutgifter.

Meierihagen vurderes tilrettelagt for 
«OBOS OpenNet» slik at den enkelte 
beboer selv velger internetthastighet 
og TV-pakker fra flere konkurrerende 
tilbydere. Valgte løsninger faktureres 
direkte til den enkelte beboer fra 
valgt leverandør. Dersom prosjektet 
leveres med tradisjonell felles TV- og 
internettpakke, vil dette faktureres 
over felleskostandene og komme som 
et tillegg til disse. Erfaringsmessig 
utgjør en slik fellesavtale ca kr 350,- 
til 400,- pr måned.

KOMMUNAL EIENDOMSSKATT
Indre Østfold kommune har pt. ikke 
eiendomsskatt på boliger.

OPPLYSNINGER OM KJØPESUM  
OG TOTALKOSTNAD SOM OM-
FATTER ALLE GEBYR, AVGIFTER OG 
ØVRIGE KOSTNADER
Se vedlagte prisliste.

OMKOSTNINGER
Se vedlagte prisliste.

BETALINGSPLAN
Se vedlagte prisliste.

KOSTNADER VED
AVBESTILLINGER
Kjøp etter Bustadoppføringslova inne-
bærer en avbestillingsrett for kjøper. 
Dersom denne retten benyttes vil 

kjøper bli holdt ansvarlig for selgers 
merkostnader og tap som følge av en 
eventuell avbestilling.

Ved avbestilling reguleres erstatnin-
gen  av Bustadoppføringslovas § 53, 
slik at Selger skal ha erstattet hele 
sitt økonomiske tap ved Kjøpers  
avbestilling. Kjøper er gjort særskilt 
oppmerksom på at dette tapet og 
derved Kjøpers ansvar ved avbe-
stillingen, kan bli betydelig, bl.a. 
avhengig av markedsutviklingen fra 
kjøpekontraktens inngåelse. Kontakt 
megler for nærmere informasjon 
dersom avbestilling vurderes. Bestilte 
endrings- og tilleggsarbeider betales i 
slike tilfeller i sin helhet.

SELGERS FORBEHOLD
Garanti etter Bustadoppføringslova 
§12 vil bli stilt ved åpning av byggelån 
og når igangsettingstillatelse er gitt 
fra Indre Østfold kommune og når 
50% av bruttoverdi er solgt i bygge-
trinn III.

Selger har rett til å gjøre mindre 
endringer i konstruksjon, tekniske 
installasjoner og materialvalg som 
ikke reduserer boligens kvalitet, uten 
at dette gir kjøper rett til endring av 
avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekt-
tegninger og beskrivelser, gjelder 
beskrivelser foran tegninger.

Det tas forbehold om justeringer og 
endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser 
som vedrører sameiet, naboforhold 
eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrak-
ten ikke kan transporteres uten etter 
samtykke av selger. 
Det belastes transportgebyr til utbyg-
ger på kr 50 000,- ved videresalg. 
Selger forbeholder seg rett til endring 
av prisliste uten varsel på usolgte 
boliger.

Selger står fritt til å akseptere eller 
avslå ethvert bud, herunder bestemme 
om de vil akseptere salg til selskaper 
samt om de vil akseptere salg av flere 
leiligheter til samme kjøper. Merk at 
Eierseksjonsloven ikke gir anledning 
til at mer enn to seksjoner eies av en 
og samme juridiske person.
Selger står fritt til å bestemme 
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seksjons nummer i prosjekterings-
prosessen, og det tas forbehold om 
eventuelle endringer av antall eier-
seksjoner i prosjektet og organisering 
av disse.

Rammetillatelse for prosjektet ble gitt 
i mai 2021. 

Dette prospektet er ment som en 
orientering om boligprosjektet og er 
ikke bindende for den detaljerte ut-
formingen, material- og fargevalg av 
bebyggelsen og de enkelte enheter.
Sjakter for tekniske føringer som er 
nødvendige er ikke endelig inntegnet 
på plantegning for boligen og størrel-
sen på disse kan tilsi at arealet ikke 
inngår som P-rom i leiligheten. Alle 
3D-presentasjoner er av illustrativ  
karakter, og gir ikke en eksakt frem-
stilling av det ferdige prosjektet når 
det gjelder endelig detaljering av inte-
riør, fasader, materialer og om givelser. 
Det må påregnes at detaljprosjek-
teringen vil føre til avvik i forhold til 
3D-bildene.

Plantegninger i prospektet kan vise 
forhold som ikke er med i leveransen, 
så som møblering garderobeinn-
redning, fargevalg, tepper, dør og 
vindusform,bygningsmessige detaljer, 
f.eks. fasadedetaljer, detaljer på felles-
arealer, materialvalg, blomsterkasser, 
beplantning etc. Vindusplasseringen 
i den enkelte leilighet kan avvike noe 
fra de generelle planer, som følge av 
bl.a. den arkitektoniske utformingen 
av bygget.

Generelle beskrivelser av prosjektet i 
salgs- og markedsføringsmateriell vil 
ikke passe for alle leiligheter.
Kjøper oppfordres derfor særskilt til å 
vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet 
i forhold terreng og omkringliggende 
bygningsmasse m.v. før budgivning.
Utomhusplanen er ikke endelig og det 
kan forekomme endringer. 
Kjøkkentegning i prospektet er veile-
dende. Det presiseres at kjøkken leve-
res i henhold til egen kjøkkentegning.

Alle opplysninger er gitt med forbe-
hold om rett til endringer som er hen-
siktsmessige eller nødvendige, uten 
at den generelle standarden forringes. 
Det tas forbehold om mindre avvik for 
de oppgitte arealer.
Selger tar forbehold om endelig god-
kjenning av prosjektet, samt pålegg 
fra offentlige myndigheter som kan få 

betydning for prosjektets utforming 
og fremdrift. Selger forbeholder seg 
retten til å forestå fordelingen av 
p-plasser og boder.
Se for øvrig kjøpekontrakt.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom 
på at anslaget vedrørende overtagel-
sestidspunkt ikke er å anse som en 
avtalt frist for overtagelse i forhold til 
Bustadoppførings- lova § 10. Oven-
nevnte er kun et estimat, og endelig 
overtagelsesdato vil bl.a. avhenge 
av kommunal behandling, fremdrift 
i prosjekt- og byggearbeid. Det kan 
være avvik mellom de planskisser, 
plan løsninger og tegninger som er 
presentert i prospektet, og den en-
delige leveransen. Slike avvik utgjør 
ingen mangel ved selgers leveranse 
som gir kjøper rett til prisavslag eller 
erstatning.

Det tas forbehold om 50% salg av 
salgstrinnet, at det inngås tilfreds-
stillende avtale med entreprenør, 
og at man oppnår de nødvendige 
offentlige tillatelser for realisering av 
prosjektet.

Dersom ovennevnte forbehold ikke er 
avklart innen 30.08.2023 er partene 
ubundet av inngått avtale.

Det tas i forbehold om endringer som 
følge av offentlige behandling. Flere 
av de tekniske installasjonene krever 
inspeksjonsluker, som for eksempel 
rør-i-rør system, fordelerskap fjern-
varme, klosett og elektroskap. Slike 
dører og luker vil i størst mulig grad 
bli plassert i bod, gang og bad. I en-
kelte tilfeller kan det bli nødvendig å 
plassere dem i oppholdsrom.

Selger forbeholder seg retten til å eie, 
selge og fritt disponere over boder. I 
nye bygg vil det normalt oppstå noe 
svinnriss, sprekker i sammenføynin-
ger/ skjøter i tapet, maling, bygnings-
deler mv. på grunn av bl.a. uttørking 
av materialer. Mindre sprekker i slike 
overgangerog mellom himling og 
vegg kan ikke forlanges utbedret 
med mindre disse innebærer avvik fra 
vanlig godt håndverk.

Det tas forbehold om eventuelle 
trykkfeil i prisliste/prospekt.

SAMEIET
Sameiet vil bestå av Meierihagen 
trinn I, II og III og er planlagt å bestå 

av totalt ca 120 stk boligseksjoner 
og 1 eller flere næringsseksjoner 
(antallet seksjoner kan evt. bli justert 
i forbindelse med utbyggingen). Den 
daglige driften vil bli organisert som 
seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, 
nr. 65, Eierseksjonsloven.

Hver seksjon utgjør en sameieandel 
med tilknyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk av sam-
eiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å 
erverve mer enn 2 seksjoner i samei-
et. Det vises til Eierseksjonsloven §22.

Sameiet er pliktig til å avholde årlige 
sameiermøter hvor regnskap og bud-
sjett fremlegges. Sameiets styre har 
ansvaret for at eiendommen forvaltes 
etter retningslinjer og vedtekter som 
fastsettes av sameiermøtet.
Videre er det sameiermøtet som  
beslutter om det skal utarbeides  
husordens-/trivselsregler for sameiet.
Sameierandelen er basert på areal 
BRA.

Utomhusarealene på området ferdig-
stilles trinnvis samtidig med ferdigs-
tillelse av de enkelte byggene eller så 
snart årstiden tillater det.
Inntil utbyggingsprosjektet i Meieri-
hagen er ferdigstilt er eierseksjons-
sameiet forpliktet til å yte nødvendig 
medvirkning til at utbygger, ev. den 
utbygger utpeker, kan gjennomføre 
en helhetlig utbygging i samsvar 
med utbyggers planer og med de 
endringer som ev. blir gjort underveis. 
Eierseksjonssameiet er herunder 
forpliktet til å la utbygger vederlagsfritt 
benytte deler av Eierseksjonssameiets 
utvendige fellesarealer midlertidig 
for adkomst, plassering av utstyr/rigg 
med mer.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE
GJENNOMFØRINGEN AV EN
TRANSAKSJON
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 
om tiltak mot hvitvasking og terrorfi-
nansiering mv. er megler pliktig til å 
gjennomføre legitimasjonskontroll av 
oppdragsgiver og/eller eventuelle re-
elle rettighetshavere til salgs objektet. 
Det samme gjelder for medkontra-
henten til oppdragsgiver og/eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller 
lovens krav til legitimasjon eller 
megler har mistanke om at transak-
sjonen har tilknytning til utbytte av 

en stra!bar handling eller forhold som 
rammes av stra!eloven §§ 147 a, 147 
b eller 147 c kan megler stanse gjen-
nomføringen av transaksjonen. 
Megler kan ikke holdes ansvarlig for de 
konsekvenser dette vil kunne medføre 
for oppdragsgiver og/eller eventuelle 
reelle rettighetshavere til salgsobjektet 
eller deres medkontrahent.

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværen-
de dokument, samt følgende vedlegg:
1. Kjøpekontrakt 

(sees hos megler)
2. Prisliste
3. Byggebeskrivelse 

(del av prospekt)
4. Kontraktstegning 

(sees hos megler)
5. Fasadetegning i full størrelse 

(sees hos megler)
6. Foreløpig utomhusplan med 

tomtegrenser (sees hos megler)
7. Foreløpige vedtekter 

(sees hos megler)
8. Selgers prospekt
9. Reguleringsplan med  

bestemmelser (sees hos megler)

Ved avvik mellom informasjon gjelder 
dokumentene i den rekkefølge som er 
nevnt over. Lovpålagte opplysninger 
om eiendommen er ufullstendig uten 
alle vedlegg.

FORBRUKERINFORMASJON VED
INNGIVELSE AV KJØPETILBUD:
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige 
eller skriftlige bekreftet, og skal 
oversendes signert via faks/e-post/ 
leveres til prosjektmegler. Skjemaet 
skal fylles ut så nøyaktig som mulig 
med hensyn på finansiering, finan-
sinstitusjonens kontaktperson samt 
andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med 
forbehold bli akseptert av selger før 
forbeholdet er avklart. Selger står fritt 
til å forkaste eller akseptere et hvert 
kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling 
§ 6-4 vil kopi av budjournalen bli 
oversendt kjøper og selger etter 
budaksept. Dersom det er viktig for 
budgiver å bevare sin anonymitet, bør 
budet fremmes gjennom fullmektig. 
Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal.

VERSJON 1. AV SALGSOPPGAVEN
ER GODKJENT AV SELGER 15.09.2022
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Generelt
Denne beskrivelsen er utarbeidet for 
å orientere kjøpere/interessenter om 
bygningens viktigste bestanddeler og 
funksjoner. 

Beskrivelsen er overordnet og 
bør sees i sammenheng med 
romskjema, leilighetsplaner og øvrig 
tilgjengeliggjort informasjon for å få et 
godt helhetsbilde av leiligheten. Der 
hvor det eventuelt er avvik mellom 
illustrasjoner/annen beskrivelse og 
leveransebeskrivelse/romskjema, 
gjelder leveransebeskrivelse/
romskjema foran annen gitt 
informasjon.

Inntegnet løs innredning og garde-
robe inngår ikke i leveransen. 
Dette viser mulige innrednings- og 
møbleringsløsninger, og hensyntar 
ikke tilgjengelighetskrav. Vist 
kjøkken innredning, samt servantskap 
på bad inngår i leveransen. Se også 
rombeskrivelse som nærmere beskriver 
leveranse av kjøkkeninnredning og 
servantskap på bad. 

Alle opplysninger i denne 
beskrivelse er gitt med forbehold 
om rett til endringer som anses 
hensiktsmessige og/eller nødvendige, 
uten at den generelle standard 
vesentlig forringes. 

Vindus- og terrasse/balkongutforming 
og plassering for den enkelte leilighet 
kan avvike noe fra de generelle planer 
som følge av bl.a. arkitektonisk 
utforming av byggene og deres 
omgivelser. 

Byggene oppføres i henhold til 
byggteknisk forskrift av 2017 (TEK 17) 
og annen relevant lovgivning. 

Toleransekrav for utførelse er iht. 
NS3420, siste revisjon. 
Malerarbeidene utføres etter estetisk 
klasse K2. Detaljert informasjon 
vedrørende toleranseklasser for de 
enkelte materialer/fag kan fås ved 
henvendelse til megler. 

Til hver leilighet vil det medfølge 
FDV-dokumentasjon (Forvaltning, 

Drift og Vedlikehold). Her vil det 
fremgå hvilke materialer, produkter, 
fargevalg mv. som er benyttet i 
leiligheten i tillegg til oversikt over 
kontaktpersoner/firma som har vært 
ansvarlig for arbeidene.

Meierihagen består av 120 leilig-
heter. Byggetrinn 1 og 2 er startet 
og målsettingen er å gjennomføre 
alle 3 byggetrinnene i etterfølgende 
sammenhengende sekvenser. Av 
praktiske årsaker kan det likevel bli 
noe opphold mellom byggetrinnene. 
Dette er det siste av i alt 3 salgstrinn.

Leilighetene er fordelt på 3 bolighus 
med underliggende parkeringskjeller. 
Det er næringslokale mot Torggata 
på ca. 250 m2.  Det er ved salgsstart 
ikke avklart hva slags type 
næringsvirksomhet som kommer i 
disse lokalene.
Parkering
Det etableres kun faste 
parkeringsplasser og alle plassene er 
forberedt for installasjon for lading 
av elbil. Ladestasjon kan kjøpes som 
tilvalg.

Parkeringsplasser i byggets kjeller 
følger med for de leiligheter som 
har dette spesifisert i prislisten. For 
øvrige leiligheter kan det kjøpes 
plass dersom det er ledige og 
tilgjengelige plasser. Parkeringsplass 
kan kun selges til seksjonseier 
i sameiet eller seksjonseiere av 
næringsdel. 
Sykkelparkering er plassert både i 
kjeller og på uteområdet og det er 
tilrettelagt for lading av el-sykkel.

Utomhus
Foreløpig landskapsplan er vist i 
prospekt. Landskapsplan i stort 
format kan besiktiges hos megler. 
Den viser hvordan uteområder tenkes 
disponert, men er ikke å anse som 
endelig eller bindende for selger, når 
det gjelder utforming og materialbruk. 
Endringer og tilpasninger kan bli gjort 
i detaljprosjekteringen. 

Felles utomhusarealer og uteområde 
på plan 7 i 1. byggetrinn blir 

tilgjengelig for alle seksjonseiere. 
Det samme gjelder Hagehuset på 
bakkeplan.
Vannveier i terrenget er en del av 
overvannshåndteringen for området og 
fyllingsgraden vil variere med nedbør. 

Konstruksjon
Bygningen utføres med 
bærekonstruksjon hovedsakelig i 
betong og stål. 

Fasadevegger i leiligheter utføres 
med isolert bindingsverk, men enkelte 
vegger i fellesareal utføres i betong/
leca som er isolert inn- og/eller 
utvendig. 

Fasadekledning er en kombinasjon 
av tegl, behandlet treverk, og plater 
i henhold til arkitektens endelige 
anvisninger. 

Innvendige vegger har overflater av 
gips eller betong. 

Balkong/terrasse
Leiligheter med markterrasse leveres 
med gulv av Royalimpregnert tre eller 
tilsvarende og med plantekasser for å 
privatisere eget uteareal. 

I leiligheter med balkong vil det bli 
levert prefabrikkerte betongelementer 
med fall til sluk. Rekkverk leveres som 
glass- eller stålrekkverk. 
Takterrasser vil bli utført av 
Royalimpregnert tre og rekkverk er 
en kombinasjon av brystning i tre 
og rekkverk i stål. I plan 4 vil det på 
balkonger bli levert tremmegulv pga 
lovpålagte krav. 

Alle balkonger/terrasser vil ha 
utelampe og 16A strømuttak. 

Balkongene er en utendørs-
konstruksjon og det må påregnes 
vann på overflatene ved regnvær. 

Fellesarealer innomhus
Hovedinngangene vil være på plan 
1 og det vil være heis og trapperom 
til alle etasjer. Alle postkasser blir 
plassert på hensiktsmessig sted 
innvendig ved hovedinngang. 

LEVERANSEBESKRIVELSE Det leveres ringetablå/dørcalling 
med kamera ved hovedinngangsdør 
med bildeoverføring til skjerm i 
leilighet. Hovedinngangsdør kan 
åpnes automatisk fra eget panel i hver 
leilighet.

Alle leiligheter har egen inngangsdør 
fra innvendig korridor, bortsett fra 
noen leiligheter på plan 1.

Det leveres keramiske fliser på 
gulv i hovedinngang, korridorer og 
trappeløp. Bodareal og tekniske rom i 
kjeller leveres som malt betonggulv.

Heis
Heisfronter leveres i rustfritt stål i 
alle etasjer. Heiskupe leveres med 
overflater i rustfritt stål eller speil og 
håndløper på en side. Himling med 
downlights og gulvbelegg av vinyl. 
Heiser går fra parkeringsanlegg til alle 
etasjer. 

Standard innvendig behandling/
overflater
Se romskjema/rombeskrivelse 
som nærmere beskriver 
overflatebehandling av gulv, vegg og 
tak i de ulike rommene. 

Himling/nedforet himling/
innkassing
Alle leiligheter leveres med nedforet 
fast gipsplatehimling. Boder i leilighet 
kan leveres uten nedforet himling 
dersom det er hensiktsmessig.

Deler av leiligheten kan ha nedforing 
og innkassinger for nødvendige 
tekniske føringer som elektro, sanitær 
og ventilasjon. 

Normal netto etasjehøyde vil være 
ca. 2,4 m mens under nedforede 
himlinger eller innkassinger kan 
netto etasjehøyde være ca. 2,3 m, se 
romskjema for detaljer. 

Dør/vindu/beslag
Innvendige dører leveres med 
fabrikksmalte karmer, foringer og 
gerikter Der det er hensiktsmessig 
leveres dører med flate terskler for å 
sikre luftstrømning slik at ventilasjon 
fungerer som planlagt. 

Vinduer med 3-lags energiglass med 
U-verdi på ca. 0,8 W/m2K. Moderne 
vinduer isolerer langt bedre enn eldre 

vinduer, noe som fører til at vinduene 
blir kaldere på utsiden fordi varmen 
ikke trekker ut. De kalde utvendige 
flatene kan enkelte dager gi kondens 
på utsiden av vinduet.

Vindusdører i byggenes nederste 
etasje leveres med FG-godkjent lås. 

Det må påregnes høydeforskjell 
mellom innvendig gulv og utvendig 
balkong /terrasse. 

Vindusrammer og balkongdører 
leveres med malt overflate innvendig 
og utvendig aluminiumsbeslag med 
farge etter arkitektens anvisning. 
Det leveres lakkert metallbeslag med 
farge etter arkitektens anvisninger. 
Innvendig side av vinduer og 
balkongdører leveres med foringer 
malt i samme farge som vegg og uten 
gerikter.

Det er forberedt for utvendig 
solskjerming med trekkerør for 
fremtidig montasje på sør-, øst- og 
vestfasade. Utvendig solavskjerming 
kan leveres som tilvalg.

Hovedinngangsdør leveres med 
kikkehull og FG-godkjent lås.

Gulv
Gulv leveres i henhold til 
rombeskrivelse. I rom med parkett må 
det påregnes synlige kvister og/eller 
sparklede kvisthull. 

Listverk
Utforinger, listverk og omramminger 
i fabrikkmalt utførelse. Som standard 
leveres med synlig innfesting. Det 
leveres ikke taklister. 

Ønskes listverk, gerikter og foringer 
sparklet og malt kan det leveres som 
tilvalg. 

Kjøkken
Kjøkken fra HTH leveres i henhold til 
salgstegning og rombeskrivelse. 

Plassering av teknisk utstyr i 
kjøkken er ikke endelig prosjektert 
og vil kunne avvike fra det som 
vises på salgstegningen. Detaljert 
kjøkkentegning vil foreligge ved 
oppstart av tilvalgsprosessen, når 
detaljprosjekteringen er ferdig. 
Hvitevarer leveres ikke, men kan 
bestilles som tilvalg. 

Det leveres nedfelt stålkum i 
benkeplate. Det monteres ettgreps 
blandebatteri fra Hansgrohe eller tilsv.
Høyde for overskap er ca. 228 cm. 
Det leveres innkassing i gips eller 
toppforing over overskap på kjøkken. 

Hvert kjøkken leveres med 
ventilator med kullfilter med separat 
komfyrvakt. Bora koketopp med 
innebygget ventilator og kullfilter kan 
bestilles som tilvalg. 

Garderobe
Salgstegning indikerer hvor 
garderobe skap kan plasseres. 
Garderobeskap og/eller skyvedørs-
garderobe inngår ikke i leveransen, 
men kan bestilles som tilvalg. 

Bad
Bad leveres flislagt på vegger og gulv 
i henhold til romskjema. Gulvflisene i 
dusjsonen vil være senket ca. en flis-
tykkelse i forhold til resten av gulvet. 

Baderomsinnredning er fra Vikingbad 
og utstyr leveres i henhold til rom-
beskrivelse og tegning. Speil leveres 
med tilhørende LED-lys. 
Dusjarmatur leveres montert på 
vegg. Opplegg for vaskemaskin 
og tørketrommel som angitt i 
salgstegning. 

Toalettrom
Toalettrom leveres med parkett 
gulv og malte vegger i henhold til 
rombeskrivelse. Innredning og utstyr 
leveres i henhold til rombeskrivelse. 
Toalettrom defineres ikke som våtrom 
og har dermed ikke sluk i gulv.

Bod /Vaskerom
Bod leveres med parkett gulv 
og malte vegger i henhold til 
rombeskrivelse. 

Der hvor bod benyttes som vaskerom 
leveres vinyl på gulv og malte 
vegger i henhold til rombeskrivelse. 
Innredning og utstyr leveres i henhold 
til rombeskrivelse. 

Vaskerom defineres ikke som våtrom 
og har dermed ikke sluk i gulv. 

Fordelerskap
Det vil bli egne fordelerskap for rør-
i-rør system og vannbåren varme 
innfelt i vegg med luke for inspeksjon. 
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Plassering vil gjøres så lite sjenerende 
som mulig, men må samtidig være 
lett tilgjengelig for avstenging av vann 
dersom en lekkasje skulle oppstå. 

Sanitærutstyr
Alt sanitærutstyr som servant batterier, 
kjøkkenkran, dusjgarnityr, dusjhoder 
leveres i henhold til rom beskrivelse, og 
med muligheter for tilvalg. 

Oppvarming/energi
Den enkelte leilighet får oppvarming 
via vannbåren gulvvarme i kjøkken, 
stue og gang. Soverom får elektrisk 
panelovn på vegg. Bad får elektrisk 
gulvvarme. 

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon med 
eget aggregat i hver leilighet. Det 
plasseres over himling eller på vegg.

Elektriske anlegg
Anlegget installeres i henhold til 
offentlige forskriftskrav (NEK 400). 
Det innebærer blant annet at det 
monteres komfyrvakt på kjøkken, og 
at alle kontaktpunkter er jordet. Det 
benyttes kun automatsikringer. 
Det vil fortrinnsvis bli skjult anlegg, 
men åpent anlegg må påregnes i 
spesielle tilfeller. 

Antall elektriske punkt i boligen er i 
henhold til NEK400. Elektriske punkt 
fremkommer av egen elektrotegning 
som utleveres i forbindelse med 
tilvalgsprosessen. Det blir levert 
callingsystem med fargeskjerm ved  
inngangsdør til leiligheten. I for-
bindelse med tilvalg vil det være 
mulig å bestille flere elektropunkter. 

Belysning
Prosjektet leveres med belysnings-
punkter iht NEK 400. Belysning leveres 
på bad, under overskap kjøkken og 
på balkong. Øvrige rom leveres uten 
belysningsarmaturer, da det skal 
tilpasses kundens ønsker.  
Belysning er viktig for helhets inntrykket 
og derfor vil det bli mulig het til å velge 
belysningspakker som tilvalg, De er 
spesielt utvalgt av lysdesigner og vil 
være på 3 nivåer. 

Brannvern
Det leveres sentralt automatisk 
brannalarmanlegg med detektorer 
i hver leilighet. Det leveres hånd-

slukkerapparat (pulverapparat) i 
leiligheter.  Brannslange i felles arealer. 

Alle boligetasjer blir sprinklet, 
det medfører et eller flere 
sprinklerpunkter per rom plassert 
i himling eller innkassinger/
nedforinger. Der det er påkrevd 
med sprinkel på balkong vil 
sprinkelhodene bli innkasset ved 
himling i tilstøtende rom. 

Data/TV
Det føres fiber for TV-signaler og 
internett-tilkobling frem til en sentral 
plassert i svakstrømskap i hver 
leilighet. Dette skapet plasseres et 
hensiktsmessig sted i leiligheten hvor 
det er tilgjengelig. 

Ett punkt for TV og data signaler l 
everes i stuen, øvrige tilkoblings-
punkter for TV og data er tilgjengelig 
som tilvalg. 

Utbygger vurderer å inngå en avtale 
med OBOS nett for datatilknytning. 
Den gir den enkelte beboer mulighet 
til selv å velge leverandør og 
netthastighet. Alternativt leveres 
prosjektet med tradisjonell felles 
TV- og internettpakke fra en valgt 
leverandør.

Tegninger av tekniske anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til 
disse er ikke detaljprosjektert og 
fremkommer derfor ikke på tegninger 
som omfattes av kjøpekontrakt. 
Endelig plassering av disse 
bestemmes av hva som er nødvendig 
og hensiktsmessig. 

Avfallsystem
Avfallssystemet består av søppel-
nedkast til nedfelte avfallscontainere på 
området. 

Bod
Det leveres sportsbod med gitter-
vegger mot evt. sideboder, og tett felt 
mot korridor eller parkering i kjeller. 

Pipe
Det leveres ikke pipe eller gasspeis. 
Gasspeis kan eventuelt bestilles 
som tilvalg i leiligheter som ligger på 
øverste plan.

Tilvalgsmuligheter
Endring av leilighetens spesifikasjon 

vil ha en kostnadskonsekvens for 
entreprenør og dermed fremkomme 
som en tilleggskostnad også for kjøper. 

Standardiserte og mindre omfattende 
løsninger som tilbys kjøperne i en 
tidlig fase kalles ofte «tilvalg». Disse 
løsningene skal avklares/bestemmes i 
tilvalgsmøter. 

Tilvalgsmøter gjennomføres av 
totalentreprenør i samarbeid med 
prosjektets interiørarkitekt.

Ikke-standardiserte endringer 
som type og størrelse av 
fliser, kjøkkeninnredning, 
baderomsinnredning, garderobeskap, 
solavskjerming, etc. bør normalt skje 
hos de respektive leverandører, der et 
representativt produktutvalg kan sees 
på. Dette krever tilleggsadministrasjon 
både fra de respektive leverandørers 
side og fra totalentreprenøren og 
vil relativt sett bli noe dyrere enn 
standardiserte tilvalgsløsninger. 
Tilkoblingspunkter for vann, avløp og 
ventilasjon kan ikke endres. Spesielle 
endringer, spesielt av bygningsmessig 
karakter, så som endring av 
rominndeling, fjerning av vegger, krever 
tverrfaglig prosjekteringskompetanse 
med deltakelse fra arkitekt og andre 
konsulenter. Arbeid med å utrede/
belyse denne typen endringer vil 
bli belastet kunden uansett om 
utredningen/tilbudet blir benyttet eller 
ikke. 

Prosjektet er forutsatt gjennomført 
som serieproduksjon, med syste-
matisering av tekniske løsninger og 
valg av materialer. Dette gjenspeiles i 
prosjektets organisering og byggetid, 
noe som igjen gir begrensninger for 
hvilke tilvalg og endringer som kan 
tillates og innenfor hvilket tidsrom 
disse arbeidene må bestilles. 

Utbygger har tilrettelagt og anbefaler 
valg innenfor 3 interiørstiler, Klassisk, 
Nordisk og Urban, som beskrevet 
tidligere i prospektet. 

Tilvalgsmulighetene og prisene på 
tilvalg/endringer vil være avhengig 
av hvor langt i byggeprosessen 
prosjektet har kommet. Utbygger vil 
i god tid før innredningsarbeidene 
starter utarbeide og informere om 
priser og frister for beslutninger. 
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Det er svært mange gode grunner til å 
kjøpe ny bolig. Noen er praktiske,
noen er økonomiske og andre handler bare 
om følelser, men alle sammen er viktige.
Her lister vi opp noen av dem.

Følelsen av nytt
Få ting kan måle seg med å være den aller første 
som sover i en helt ny bolig, opplevelsen av å få sette 
stemning i vegger som ikke har vært preget av noen 
andre tidligere. Når du flytter, starter du også et nytt 
kapittel. Flytter du til en ny bolig, blir boken også ny.

Behovet for å vedlikeholde gammelt blir historie
Alle eldre bygninger trenger vedlikehold. Mekaniske, 
tekniske og fysiske installasjoner blir gnagd av 
tidens tann og trenger jevnlig stell, reparasjoner og 
oppgraderinger. Den store utfordringen er at det 
ikke er mulig å forutse omfanget og kostnadene før 
problemet dukker opp. Dette gir en iboende usikkerhet 
de aller færreste liker å tenke på. Kjøper du nytt, kan 
du legge både verktøyene og bekymringene på hylla i 
mange år.

Du får glede av de aller nyeste løsningene
Teknologien innen byggteknikk beveger seg raskt. 
Dagens boliger blir bygget etter helt andre krav og 

standarder enn bare for noen få år siden. Materialene er 
bedre, isolasjonen er mer effektiv, vinduene gir mindre 
varmetap, du får fler el-uttak og ofte muligheten til å 
bestemme hvordan du vil ha det. Et godt eksempel er 
kjøkkenet – mange som kjøper brukt bolig starter med å 
rive et kjøkken de allerede har betalt for. Kjøper du nytt, 
kan du ofte flytte rett inn til et kjøkken du selv har vært 
med på å velge ut.

Kvalitetssikring hele veien
Kjøper du nytt, er du sikret en prosess som er opprettet 
for å sørge for at dine interesser og verdier blir ivaretatt. 
Det blir avholdt befaring før overtagelse, ved overtagelse 
og ett år etter, for å sikre at alt er gjort slik det skal. 
Dukker det opp feil, blir disse utbedret. Kjøper du ny 
bolig eller bolig som er under oppføring får du også 
Bustadoppføringslova på din sine, en lovfestet garanti 
på 5 år. Kjøper du brukt, er dette en sikkerhet du bare 
kan drømme om.

Full kontroll over økonomien
De aller fleste har hørt om elleville budrunder hvor 
boliger gikk himmelhøyt over takst. Mange har til og 
med vært med på den. Det er lett å la seg rive med, og 
resultatet blir ofte at et nøye planlagt regnestykke får 
en stygg slagside. Med effekten dette har på privat-
økonomien i årevis. En ny bolig selges til fast pris 
– regnestykket ditt blir uendret.

Hvorfor kjøpe nytt?
F O R D E L E R  V E D  Å  K J Ø P E  N Y T T

1. LAVE OMKOSTNINGER VED KJØP 
Du betaler kun 2,5 % dokumentavgift av tomteverdien 
og ikke av hele kjøpesummen som ved bruktbolig. 

2. FAST PRIS – INGEN HEKTISKE BUDRUNDER 
Du vet på forhånd hva du må betale for boligen og 
hva den vil koste deg måned for måned. 

3. TRYGT KJØP 
Etter første år i boligen gjennomføres det en 1-års 
befaring. Du har i tillegg fem års reklamasjonsrett. 

4. GOD TID TIL SALG AV EGEN BOLIG  
Du får god tid til å forberede flytteprosessen og selge 
den boligen du allerede har. 

5. NYESTE KRAV OG STANDARDER  
Boligen er oppført etter de nyeste byggestandarder 
og krav tilinneklima og miljø. 

6. LAVERE ENERGIFORBRUK 
Moderne boliger har bedre isolasjon. Dette gjør 
deg mindre sårbar for kalde vintre og stigende 
strømpriser. 

7. SÆRPREG  
Du har større mulighet til å påvirke standard og 
løsninger i boligen. 

8. INGEN KOSTNADER TIL OPPUSSING 
Boligen får en moderne og god utforming og stil. Du 
reduserer risikoen for uforutsette kostnader. 

9. NYTT MILJØ 
Du får mulighet til å bli en del av et helt nytt boligmiljø 
hvor ingen har bodd før. 

10. ALT ER NYTT 
Det gir deg en deilig følelse å være den første som 
bor i boligen.

10 G R U N N E R  T I L  Å 

K J Ø P E  H E L T  N Y  B O L I G
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Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere. Vi utvikler 
rundt 400 boliger i året i ulike deler av Norge, og er en seriøs, solid og 
langsiktig aktør i markedet. Det er vi ikke helt alene om, Norge har et 
krevende klima og trenger boliger bygget av dedikerte og profesjonelle 
bedrifter. Der vi skiller oss ut er eierformen vår, en faktor som også 
påvirker prinsippene vi opererer etter: Bane NOR Eiendom er eid av 
staten, og har derfor et viktig    og tydelig formulert samfunnsansvar. Vi 
tenker litt bredere enn andre, ved å betrakte prosjektene våre i et regionalt 
og nasjonalt helhetsperspektiv skal vi bidra til grønn og miljøriktig 
sentrumsutvikling. 

Dette har vært viktige ledesnorer i utvikling av Meierihagen, hvor 
togstasjonen og plattformområdet nylig er rustet opp med fin undergang 
under sporene. Innfartsparkering og andre knutepunktsfunksjoner ivaretar 
vi i tett samarbeid med Indre Østfold kommune. Dette skjer gjennom 
tiltak som følger den vedtatte områdereguleringen for stasjonsområdet, 
og er helt i tråd med strategien vi har for bærekraftig utvikling ved 
kollektivknutepunktene.

I Karlander Eiendomsutvikling har vi langsiktige perspektiver på 
prosjektene våre. Vi har lokal forankring, og flere spennende prosjekter i 
regionen. Dette er en region vi kjenner godt, og vi har stor tro på utvikling 
av området. Vi har satt oss høye mål: Alt vi er involvert i, skal være en viktig 
og riktig brikke i god sentrumsutvikling der vi skal tilføre verdier som bidrar 
til å skape et levende lokalsentrum.

Å være en del av utviklingen av Askim sentrum er en oppgave vi ser på med 
forventning og en viss grad av ærefrykt. Tomtens sentrale beliggenhet og 
kvaliteter gir stort potensiale, og vi har lagt vår stolthet i å levere et prosjekt 
som er Askim sentrum verdig. Vi har fokus på bærekraftige eiendommer 
med livsløp som varer i generasjoner. Solide materialer, smarte, fleksible og 
allsidige boliger, fine grøntarealer og møteplasser, kombinert med optimal 
utnyttelse av knutepunkt, er alle kriterier som må på plass for å oppnå dette 
målet.                 

Vi er sikre på at Meierihagen vil oppfylle alle kravene med god margin.

Meierihagen er et samarbeidsprosjekt mellom 
Bane NOR Eiendom og Karlander Eiendomsutvikling.

Vi satt begge på hver vår del av tomten, og gjennom en 
konstruktiv samarbeidsprosess ble vi enige om å utvikle 
prosjektet sammen. Dette har gitt en rekke spennende 
og svært positive synergieffekter, hvor hver part har 
tilført prosjektet sin helt spesielle kompetanse. Karlander 
Eiendomsutvikling er lokalkjent i Askim, og vet hvilke 
kvaliteter et slikt prosjekt må by på. Bane NOR Eiendom har 
omfattende kunnskap og kompetanse innen samfunns- og 
knutepunktsutvikling. Sammen har vi skapt et prosjekt som 
virkelig vil tilføre ytterligere kvaliteter og nytt liv til 
Askim sentrum.

UTBYGGERENE
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VETLE JUST KVAMMEN
vjk@attentuseiendom.no

98 23 96 05
attentuseiendom.no

ANDERS BORGEN
ab@attentuseiendom.no

45 22 22 22
attentuseiendom.no

TA KONTAKT MED EN AV VÅRE MEGLERE

H A R  D U  S P Ø R S M Å L ?
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