VELKOMMEN TIL
MENSTADHAGEN!
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FRA EPLEHAGE TIL BOLIGER
Sentralt på Borgestad og Bøle - midt mellom
Skien og Porsgrunn, skal en solfylt og vestvendt
eplehage forvandles til et lite boligprosjekt.
Menstadhagen blir en moderne firemannsbolig med
smarte planløsninger, god standard og en grønn
byggeprofil. Samtidig er prosjektet organisert som
et hyggelig borettslag tilknyttet PBBL.
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VESTVENDT OG SOLFYLT
Menstadhagen ligger på Bøle, kun et steinkast fra
Menstadbrua. Dette er et av Skiens mest populære
steder å bo! Her kommer du til et veletablert og
rolige boligstrøk med bare noen meter til nærmeste
busstopp. I tillegg er det kort vei til matbutikk,
skoler og barnehage. Tomta ligger dessuten både
vestvendt og solfylt til.
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ET GRØNT HJEM
Menstadhagen er et miljøvennlig og bærekraftig
boligprosjekt med et lekkert arkitektonisk
uttrykk. Entreprenøren for prosjektet, AaTe
Bygg, og arkitekt har samarbeidet tett med det
finske selskapet Honka, som leverer moderne og
økologiske tømmerhus. Menstadhagen blir det
første prosjektet i Grenland bygd med Honka. Et
ekte Honka tømmerhus gir et sunt bomiljø med
naturlige byggematerialer, godt inneklima og en
varm, stressreduserende atmosfære. Det er et
økologisk hjem som bokstavelig talt tar godt vare
på menneskene innenfor veggene.
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MODERNE ARKITEKTUR
Arkitekten har gitt Menstadhagen et rent og
stilfullt arkitektonisk uttrykk. Bruken av tre og store
vindusflater bidrar til et delikat uttrykk. Bygget
er dessuten vendt mot vest, noe som sikrer gode
solforhold.
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EN ENKLERE HVERDAG
Det er populært å bo i borettslag. De aller fleste nye
boligprosjektene i Grenland er organisert som borettslag.
Dette gjelder også for boligene i Menstadhagen, som
blir et borettslag tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad
Boligbyggelag. Å bo i et borettslag gir deg trygge rammer
i et godt fellesskap. Livet blir også enklere i Menstadhagen.
Her får du en helt ny bolig, som kan skreddersys etter dine
behov. Fra første dag blir det satt av midler til fremtidige
vedlikeholdsjobber, som du ikke lenger får eneansvaret for,
men som settes bort. Med andre ord: Færre bekymringer og
mer tid til de tingene du virkelig har lyst til å gjøre!
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VERDT Å VITE
Menstadhagen er utviklet og leveres av Futurum Bolig.
Hovedentreprenør er AaTe Bygg AS. Eie Grenland står for salget av
boligene i prosjektet. Menstadhagen er organisert som et borettslag
tilknyttet PBBL. PBBL sine medlemmer har forkjøpsrett til boligene
i prosjektet.
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er et moderne
boligbyggelag som løpende gir sine medlemmer tilbud om
attraktive boligprosjekter i Telemark og Vestfold. Over 17.000
medlemmer har tegnet medlemskap i PBBL for å være sikret den
boligen de ønsker - når de trenger den. Under PBBL sin paraply
forvaltes det over 7.000 boliger i mer enn 320 boligselskaper
fordelt på 11 kommuner. PBBL arbeider med prosjektutvikling,
økonomi, medlemsservice og tekniske tjenester.
Futurum Bolig står bak GKV23 AS, som igjen leverer
Menstadhagen. GKV23 AS er videre eid av DAPT Invest (50%)
og Nordkvelle Invest (50%). Futurum Bolig har som formål å
utvikle attraktive boligprosjekter og tomter i Telemark. Med base i
Grenland jobber selskapet med prosjekter som kjennetegnes ved
moderne arkitektonisk profil og grønne boligkonsepter.

Jon-Inge Lid, daglig leder AaTe Bygg, Khang Ho og Fredrik
Nordkvelle fra Futurum Bolig, prosjektmegler Edin Ljajic ved
Eie og markedssjef Lars Christensen ved PBBL.
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NORDISK KVALITET
Menstadhagen skal bygges av AaTe Bygg, som er forhandler for den finske
tømmerhusprodusenten Honka. Menstadhagen blir det første Honka-prosjektet i
Grenland.
Tømmerhus fremmer god helse på en naturlig måte. Heltre har en unik evne til å
absorbere fuktighet og slippe den tilbake i luften etter hvert som rommet tørker.
Dette stabiliserer luftfuktigheten innendørs til et nivå mellom 30 – 50 prosent, som
er optimalt for helsen for de som bor der. Menstadhagen blir bygget av finsk furu
som er hentet fra PEFC-sertifiserte finske skoger. Det er et 100 prosent fornybart og
organisk byggemateriale – det perfekte valget for solide trekonstruksjoner.
For Honka betyr det å bygge med tømmer å skape naturlige strukturer, uten å ty
til syntetiske isolasjonsløsninger eller fuktsperrer. Honka tømmerhus er plastfrie
og puster naturlig. En tømmervegg er en naturlig isolator med stor termisk
masse. I motsetning til vegger med kun reisverk i tre er en tømmervegg i stand til
å lagre varme. Denne egenskapen betyr lavere energiforbruk i husholdningen. I
Menstadhagen får du en bolig i et høykvalitets tømmerhus, som arkitekten har gitt
et moderne og elegant uttrykk.
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INTRODUKSJON TIL BOLIGENE
De fire leilighetene i Menstadhagen er identiske i størrelse:
73,5 kvadratmeter BRA - to i første etasje og to i andre
etasje. Hver bolig inneholder to soverom, et eget vaskerom,
et bad og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang
til enten en luftig og vestvendt balkong eller vestvendt
terrasse i grønne omgivelser. Til hver bolig følger også en
parkeringsplass og en utvendig sportsbod.
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NØKKELINFORMASJON
Datert:
22.05.20
Selger:
GKV 23 AS
Selskapet er eid av
• Nordkvelle Invest AS 50%
• DAPT Invest AS 50%
Alle opplysninger i salgsoppgaven er
godkjent av eier.
Entreprenør/Totalentreprenør:
AaTe Bygg AS.
Adresser:
Boligene vil få tildelt adresse av kommunen
når bygningene er ferdig oppført.
Eierform:
Andelsboliger i borettslag.
Lovverk/avtalebetingelser:
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova
av 13. juni 1997 nr. 43, som kan fås ved
henvendelse til megler.
Beskrivelse av prosjektet:
Menstadhagen Borettslag består av
fire moderne og stilfulle leiligheter med
tiltalende arkitektur. Boligene har god
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planløsning – alt på et plan. Dette blir et
bærekraftig og sunt prosjekt/borettslag!
Byggets hovedkonstruksjon består av
leveranse fra Honka Log Buildings Finland.
Konstruksjonen er av 8’’ maskinprodusert
lamellstømmer i malmfuru, med kjerne som
reist virke. Hus av massiv tre er levende,
pustende og solide. Slike hus har flere
fordeler som f.eks. naturlig regulering av
fukt og varme som gir et særdeles godt
inneklima og atmosfære.
Mer info fra honka.com: Prosjektet blir
bygget som tømmerhus som fremmer
god helse på en naturlig måte. Heltre har
en unik evne til å absorbere fuktighet
og slippe den tilbake i luften etter hvert
som rommet tørker. Dette stabiliserer
luftfuktigheten innendørs til et nivå mellom
30 – 50%, som er optimalt for helsen for
de som bor der. Leiligheten blir bygget
av finsk furu som er hentet fra PEFCsertifiserte finske skoger. Det er et 100%
fornybart og organisk byggemateriale – det
perfekte valget for solide trekonstruksjoner.
Det vil bli bygget med tømmer for å skape
naturlige strukturer, uten å ty til syntetiske
isolasjonsløsninger eller fuktsperrer. Honka
tømmerhus er plastfrie og puster naturlig.
Når isolasjon er nødvendig anbefaler
Honka trebasert isolasjon som beholder de
naturlige helsemessige fordelene for heltre.

Beliggenhet:
Attraktivt beliggende i veletablert og
populært boligområde på Ilen/Menstad.
Borettslaget ligger perfekt mellom
Porsgrunn og Skien (ca. 4 km i hver
retning) og i nærheten til Menstad brua
- m.a.o. kort vei til alt, i alle retninger!
Et flott, barnevennlig og trygt området
med flotte leke-og grøntarealer for barn i
nærheten. Borettslaget ligger flott til, på en
fin hjørnetomt mot vest, noe som gir masse
sol! Alle boligene vil få god vestvendt
beliggenhet med utsyn og uteareal.
Gangavstand til Meny Borgestad eller Spar
Toppen, samt få km til Porsgrunn sentrum,
Hovenga senteret, Skien sentrum eller
handleområdet på Kjørbekk - alle med sitt
rike tilbud av servicefasiliteter og et vidt
spekter av sammenhengende butikker - ta
gjerne bussen dit da bussholdeplassen er
kort unna.
Kort vei til Buer barneskole og
Menstad ungdomsskole samt flere
barnehager. Masse aktivitetstilbud og
rekreasjonsområder i nærheten som;
idrettsanlegg, lekeområder, Olufbakken
med fine ski- og akemuligheter for barna
og masse mer. I tillegg har du Haugsåsen
Kultur- og Aktivitetssenter med mange
tilbud for blant annet eldre. Med andre ord,
noe for enhver!
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Adkomst:
Fra Porsgrunn/Hovenga senter kjør i
retning Skien/Menstadbrua (veien heter
Storgata). Når man er ved Borgestadjordet
så går Storgata videre inn i Gunnar
Knudsens veg. Denne veien følger man
til man kommer til Nedre Ilenveg på
høyre side (rett etter Menstad brua/
rundkjøringen) og borettslaget/tomten
ligger på Høyre side. Fra Skien/Hotell
Høyers kjør i retning Bølevegen. Følg
Bølevegen til du kommer til Nedre Ilenveg
på venstre side (rett før Menstad brua/
rundkjøringen) og borettslaget/tomten
ligger på Høyre side. Tomten vil være godt
merket med banner/skilt.
Eiendommen:
Prosjektet skal føres opp på gnr: 67 bnr:
581 i Skien kommune, som blir heleid av
borettslaget. Før overtagelse vil selger
gjøre de nødvendige sammenføyninger
/ fradelinger slik at hver enhet får
eget andelsnr. Leilighetene tildeles
andelsnummer: 1-4. Andelsnummer for
hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når
borettslaget er stiftet.
Tomteareal:
Det blir felles eiet tomt av borettslaget på
ca 950 kvm. Hjemmelshaver er GKV 23 AS.
Utomhus:
Utearealet leveres i henhold til egen
utomhusplan.
Areal boliger:
Boligenes areal oppgis i prisliste med
bruksareal (BRA) som er boligens mål
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innvendig, innbefattet innvendige boder,
vegger og sjakter, men ikke medregnet
yttervegg. I tillegg oppgis areal med
primærrom (P-rom) som tilsvarer
BRA – arealet med fradrag av boder
og andre sekundærrom. På tegninger
oppgis enkeltromsareal, som er rommets
nettoareal innenfor omsluttede vegger. Det
tas forbehold om mindre avvik for oppgitte
arealer.
Energimerking:
Når en bolig selges før den er ferdig
bygget skal selger oppfylle plikten
ved å garantere for energi- og
oppvarmingskarakter og lage fullstendig
energiattest ved ferdigstillelse. Normalt
påregnes energiklasse C, man kan dog
ende opp med lavere energiklasse uten at
dette anses som en mangel.
Offentlige tillatelser:
Det foreligger rammetillatelse og
igangsettingstillatelse for prosjektet.
Ferdigattest:
Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse
eller ferdigattest ved overtakelse. Det er
Selgers ansvar å fremskaffe brukstillatelse
og ferdigattest på boligene. Kjøper er
gjort oppmerksom på, og aksepterer at
slik ferdigattest normalt foreligger først
noe tid etter overtakelsestidspunktet.
Dersom ferdigattest ikke foreligger ved
overtakelse kan kjøper i medhold av
bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake
et beløp på meglers klientkonto som
sikkerhet frem til ferdigattest foreligger.

Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt
beløp må stå i samsvar med forholdene
som gjenstår for at ferdigattest kan
foreligge. En uavhengig takstmann
kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og
takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet
når forholdet som hindrer ferdigattest er
utbedret.
Parkering:
Alle leilighetene leveres med hver sin
biloppstillingsplass. I tillegg leveres det to
gjesteparkeringer til prosjektet.
Reguleringsplaner/
Reguleringsbestemmelser:
Området er ikke regulert, men avsatt til
boligformål i kommuneplanen.
Boligbebyggelse - nåværende
kommuneplan (23.4.2015)
Bevaring kulturmiljø - kommuneplan
(23.4.2015)
Byggegrenser, utbyggingsvolum og
funksjonskrav - kommuneplan (23.4.2015)
Annet bygeområde - Nåværende (BOLIG/
ERVERV/OFF.BYGNING/ALMENNYTTIG
FORMÅL)
Kommunedelplan - kommunedelplan for
Borgestad/Menstad (17.11.2011)
Veiareal - nåværende kommunedelplan kommunedelplan for Borgestad/Menstad
(17.11.2011)
For ytterligere opplysninger om regulering,
se vedlagt informasjon fra kommunen.
Vei, vann og avløp:
Offentlig vann og kloakk.

Konsesjon:
Hver kjøper må signere egenerklæring om
konsesjonsfrihet grunnet boplikt. Denne
må bekreftes av Skien kommune.
Utleie:
Utleie av leilighetene vil reguleres av
borettslagsloven og borettslagets
vedtekter og forvaltes av borettslagets
styre.
Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et
borettslag. Det betyr at beboerne eier
boligdelen av bygningene, fellesanlegg og
utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper
en rett til å bo i en bestemt bolig, derav
navnet «borettslag». Beboerne eier en del
av borettslaget derav navnet «andelseier».
Når du har kjøpt bolig i borettslag eier
du dermed borettslaget sammen med
de andre som bor der. Det betyr at du
eier din egen bolig, men at et større
fellesskap vil gjøre det enklere for deg
når det gjelder vedlikehold og økonomi.
Generalforsamlingen er den øverste
bestemmende myndighet i borettslaget.
Her møtes alle andelseierne og godkjenner
regnskap og beretning samt velger et styre
som er ansvarlig for den daglige driften,
inkludert økonomien. Styret treffer alle
vedtak vedrørende borettslagets drift,
men må følge lover, forskrifter, vedtekter
og generalforsamlingens vedtak. Et
borettslag er en selvstendig juridisk enhet.
Utbygger tar alt ansvar for eventuelle

overskridelser på bygge kostnader og
merkostnader begrunnet i prisstigning
i byggeperioden, da du som kjøper av
bolig har fast pris. Borettslaget løper
derfor ingen risiko dersom slike situasjoner
oppstår. Ved innflytting har selger på
vegne av borettslaget inngått avtale med
PBBL om forretningsførsel av borettslaget.
Med PBBL som forretningsfører er du
sikret at fellesinteresser blir ivaretatt
gjennom et godt opplegg for forvaltning,
drift og vedlikehold. Selger blir eier av de
boligene som eventuelt ikke er solgt før
ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale
felleskostnadene for slike boliger. Det
betyr at borettslaget ikke har ansvaret for
kostnader vedrørende usolgte boliger.
Medlemskap i Porsgrunn Bamble
Borgestad Boligbyggelag:
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn
Bamble Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere
som ikke er medlem av PBBL må tegne
medlemskap.
Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for
borettslaget som er bindende for kjøper.
Vedtektene er en del av salgsprospektet og
det er viktig at en gjør seg godt kjent med
disse før det inngås avtale om kjøp.
Andelseier plikter å følge borettslagets
vedtekter.
Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir

borettslaget tilknyttet Borettslagenes
Sikringsfond. Risikoen for tap av
felleskostnader er dermed redusert.
Alle eiere av boligene dekkes av
Borettslagenes sikringsfond fra første
dag forutsatt at alle boligene er solgt.
Sikringsfondet dekker, etter nærmere
regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å
betale sin del av fellesutgiftene.
Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd
og andel av borettslagets fellesgjeld.
Se prislisten som har kolonner for hvert
av disse elementene. I tillegg kommer
omkostninger som er spesifisert under og i
prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med
tillegg av omkostningene,
utgjør det som kjøper må finansiere på
egen hånd. Fellesgjelden er finansiert
av borettslaget hvor avdrag og renter
(kapitalkostnader) for den andel av gjelden
som er knyttet til den enkelte leilighet,
dekkes gjennom månedlige felleskostnader.
Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån
i finansinstitusjon på kr. 5.150.000,Maksimal fellesgjeld utgjør 50% av
totalprisen på alle leilighetene. For eksakte
tall henvises til prisliste.
Det legges opp til 40 års total løpetid
på lånet, hvorav de 20 første årene er
avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha
flytende rente, pr 10.05.20 er den flytende
renten 2,0 % p.a. Det tas forbehold om
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endringer i renten da renten vil bli endret i
takt med rentemarkedet. Borettslaget kan
etter innflytting evt. beslutte binding av
renten.
Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på
boligens andel av borettslagets felleslån.
Rentene på enkeltes andel av borettslagets
felleslån. Rentene på den enkeltes andel
av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar
inntekt på selvangivelsen i henhold til
ordinære regler.
Mulighet for individuell nedbetaling av
fellesgjelden, IN- ordning:
Borettslaget vil kunne inngå en avtale med
forretningsfører om individuell nedbetaling
av fellesgjeld, under gitte forutsetninger.
Andelseier vil ved denne ordningen ha
større fleksibilitet til å styre sin egen
fellesgjeld og derved finanskostnadene.
Ved nedbetaling av andel fellesgjeld,
helt eller delvis, reduseres månedlige
finanskostnader til borettslaget i henhold
til innbetalt beløp. Nedbetaling av
fellesgjeld kan ikke reverseres.
Betalingsbetingelser:
Kr. 100.000,- skal innbetales som forskudd
14 dager etter mottatt betalingsanmodning
fra megler. Dette må være såkalt fri
egenkapital, dvs. at det ikke kan være
knyttet noen vilkår eller forbehold til
innbetalingen av pengene utover de vilkår
som fremgår av nærværende kontrakt.
Restbeløp innskudd/egenkapital samt
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omkostninger betales etter regning før
overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt
finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Selger skal stille garanti for oppfyllelse
av kontrakten i samsvar med
bustadoppføringslovas § 12. Dersom
Selger ønsker å disponere innbetalt beløp
før andelen blir overført, må Selger stille
sikkerhet overfor Kjøper i samsvar med
bustadoppføringslovas § 47.
Omkostninger:
Medlemskap PBBL pr. prs
Kontingent PBBL		
Gebyr for tinglysning av andel
Evt. gebyr for tinglysning av
pant/heftelse		
Andelskapital til borettslaget

kr
kr
kr

500,200,480,-

kr
480,kr 5.000,-

Felleskostnader:
Estimerte felleskostnader består av
borettslagets driftskostnader, samt renter
på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden
søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere
informasjon i prislisten.
Fellesutgiftene dekker følgende:
- Kabel TV/internett (grunnpakke)
- Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke
innboforsikring for hver andelseier som
må tegnes individuelt).
- Kommunale avgifter
- Forretningsførsel
- Revisjon
- Andre driftskostnader
- Avsetning til fremtidig vedlikehold

Felleskostnadene for den enkelte leilighet
er stipulert i henhold til budsjett og
fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig
størrelse på felleskostnader vil bli satt opp
av forretningsfører/borettslagets styre ved
overtakelse.
Kommunale avgifter, renovasjon og
eiendomsskatt:
Avgifter for vann, renovasjon og kloakk er
inkludert i de estimerte felleskostnadene til
borettslaget, ut fra en foreløpig beregning.
Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt
er p.t. ikke fastsatt.
Øvrige mulige kostnader:
I tillegg kan det komme andre faste
kostnader på leiligheten, for eksempel
kostnader knyttet til vann, elektrisitet, tv,
innboforsikring m.m. Disse kostnadene
beror på den enkeltes avtaler og forbruk.
Ligningsverdi:
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt.
Ligningsverdien fastsettes av
Ligningskontoret etter
ny beregningsmodell som tar hensyn til
om boligen er en såkalt “primærbolig”
(der boligeieren er folke registrert/
bosatt) eller “sekundærbolig” (alle andre
boliger man måtte eie). Ligningsverdien
for primærboliger vil utgjøre 25 % av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert
med boligens areal. For sekundærboliger
vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert

med boligens areal. Se www.skatteetaten.
no for mer informasjon.
Heftelser:
Det skal ved hjemmelsoverføringen
ikke hvile andre heftelser eller
rådighetsinnskrenkninger på tomten enn
følgende:
Pantedokument til banken for
borettslagets totale fellesgjeld.
Pant for andelseiernes borettsinnskudd.
Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler
- og må leses før det inngås midlertidig
kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom
på at det kan bli tinglyst ytterligere
nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet
til gjennomføringen av prosjektet.
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve
prisavslag/erstatning for dette. Grunnboks
utskrift kan fås ved henvendelse til
megler. Servitutter som ikke slettes følger
eiendommen.
Forbehold om realisering:
Selger tar følgende forbehold for
realisering av prosjektet og beslutning om
byggestart:
Byggestart vil bli vedtatt så snart 2
leiligheter i prosjektet er avklart/solgt.
Byggetid/Overtagelse:
Antatt byggetid ca. 12 måneder etter
besluttet byggestart. Overtagelsesmåned
vil bli varslet kjøper ca. 4 måneder før
antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at
endelig overtagelsesdato vil bli varslet

kjøperne senest 10 uker før overlevering.
Selgers forbehold/forutsetninger:
Selger forbeholder seg retten til å endre
priser og betingelser for usolgte enheter.
Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave
er gitt med forbehold om rett til endringer
som er hensiktsmessige og nødvendige.
Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner
og møblerte planskisser er kun ment å
gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse,
og det fremkommer da elementer som
ikke inngår i den kontraktsmessige
leveranse. Boligene overleveres i bygg
rengjort stand. I nyoppførte bygninger må
forventes i noen grad svinn og krymping
av materialer, for eksempel svinnriss i mur,
mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og
sammenføyninger som følge av krymping
av trevirke og betong o.l. Slike forhold er
ikke å anse som mangler ved den leverte
ytelse.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at
Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag
ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig
vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår
som følge av naturlig krymping når
materialvalg og materialbehandling har
vært forsvarlig fra Selgers side og skader
som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig
bruk av boligen med utstyr.
Gebyr ved videresalg:
Dersom kontrakten ønskes videresolgt

før overtakelse vil det påløpe et gebyr
fra Selger på kr. 25.000,-inkl mva. for
merarbeid i forbindelse med salget. Dette
kan faktureres/innkreves av megleren.
Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers
samtykke. Selger kan nekte uten å måtte
begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter
slik godkjenning kunne tinglyses direkte
til tredjemann, men selger vil i forhold til
oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun
forholde seg til kjøper.
Forsikring:
Frem til overtagelse vil bygg og eiendom
være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13
siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget
være forsikret gjennom borettslaget,
men kjøper må selv besørge løsøre- og
innboforsikring.
Garantier:
Boligene selges iht. Bustadoppføringslova,
og selger plikter å stille garanti på 3 %
av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av
kjøpesummen i 5 år etter overlevering av
leilighetene til kjøper.
Kjøpekontrakter:
Avtale om kjøp forutsettes inngått på
Eie Grenlands standard kjøpekontrakt
eller midlertidig kjøpekontrakt som vil
bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts
dokument forutsettes gjennomgått før
bud inngis. Selger tar forbehold om å
foreta justeringer i kontrakten som følge av
offentlige krav m.m.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
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Kjøper har selv ansvaret for å sette seg
inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang til. Dersom
utfyllende/supplerende opplysninger
er ønskelig, bes kjøper henvende seg til
megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere
på grunnlag av forhold som kjøper er blitt
gjort oppmerksom på, eller som kjøper
på tross av oppfordring har unnlatt å
sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta
kontakt med megler dersom noe er uklart,
og det presiseres at det er viktig at slike
avklaringer finner sted før bindende avtale
om kjøp av bolig inngås.
Tilvalg/endringer:
Forutsatt at kjøpekontrakt inngås i rett tid,
vil kjøpere få anledning til å gjøre tilvalg.
Selger innkaller til tilvalgs møte, opplyser
om beslutningsfrister, og gir kjøper
anledning til å gjøre egne valg for sin
leilighet. Det er ikke anledning til å flytte på
ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og
vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer
er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og
endringer og tilvalg vil medføre kostnader
for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle
tilvalg avtales direkte mellom kjøper og
utførende entreprenør i en separat avtale
og faktureres direkte mellom partene.
Utbygger krever et administrasjonspåslag
for alle tilvalg.
Selgers rett til endringer:

Selger har rett til å foreta endringer i
prosjektet som ikke vesentlig forringer
prosjektets kvalitet eller standard, herunder
arkitektoniske endringer, materialvalg,
mindre endringer i konstruksjonen,
rørgjennomføringer og/eller
tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å
anse som mangler ved ytelsen. Det samme
gjelder de endringer som må gjøres som
følge av kommunens byggesaksbehandling
og krav i ramme- og igangsettingstillatelser
samt andre offentlige tillatelser. Selger skal
så langt det er praktisk mulig, informere
Kjøper om slike endringer.
Lovverk/avtalebetingelser:
Boligene selges iht. Bustadsoppføringslova
av 13. juni 1997 nr. 43.
Kredittvurdering / hvitvaskingsloven:
Selger eller bank forbeholder seg
retten til å foreta kredittvurdering
av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra
06.03.09 underlagt bestemmelsene i
Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant
annet at eiendomsmegleren har plikt til
å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner
Avtale om kjøp:
Boligene selges til fast pris. Avtale
om kjøp forutsettes inngått på Eie
Grenlands standard kjøpekontrakt, eller
midlertidig kjøpekontrakt som vil bli
benyttet ved salg. Regler om bud frister
i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til

2D og 3D: Langli Design
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anvendelse da selger ikke er forbruker og
det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Alle
midlertidige kjøpekontrakter må inngis
skriftlig sammen med legitimasjon.
Ansvarlig megler:
Edin Ljajic
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 45 25 62 52
el@melandpartners.no
Eie Eiendomsmegling Grenland
Visning/presentasjon:
Tomten kan fritt besiktiges og megler er
tilgjengelig for visning/presentasjon.
Følgende vedlegg kan fås utlevert hos
megler:
Salgsinformasjon bestående av:
• Prisliste
• Leilighetstegninger
• Etasjetegninger
• Snitt og fasadetegninger
• Byggeteknisk beskrivelse
• Forslag til driftsbudsjett
• Utomhusplan
• Foreløpig kjøpekontrakt
• Vedtekter
• Reguleringsplan/bestemmelser
Produsert: 11.05.2020

Design og Trykk: Thure Trykk
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DET GODE LIV I BORETTSLAG
Det gode liv i borettslag
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag har i mer enn
70 år jobbet med bygging og forvaltning av borettslag. Lang
erfaring gir deg som kjøper en ekstra trygghet ved kjøp av ny
bolig i et borettslag tilknyttet oss!
Andelseier
Når du kjøper en bolig i ett borettslag, blir du andelseier.
Det vil si at du eier en andel av borettslaget som gir deg
enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke
fellesarealene sammen med de andre beboerne. Når du eier
en bolig i et borettslag som er tilknyttet PBBL, blir du en
del av et godt organisert fellesskap, som gir deg en enklere
og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og
økonomi. Hvis du ikke er PBBL-medlem fra før, må du melde
deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å tenke på
den årlige kontingenten – den blir betalt via felleskostnadene.
Generalforsamling
En gang i året, innen utgangen av juni, er det
generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverste
bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett
til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme
over saker som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen
velges et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen
av borettslaget. Styret tar alle avgjørelser i den daglige
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driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre
beslutninger som generalforsamlingen har fattet. Ved PBBL
har borettslaget en egen regnskapskonsulent som støtter og
hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for
felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel.
Mange styremedlemmer velger også å lære mer om styre og
drift av borettslag gjennom kurs som PBBL tilbyr.
Vedlikehold
Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på din bolig,
slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de
andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for fasader,
tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute. Du kan
i utgangspunktet fritt selge eller leie ut boligen din, men
det finnes noen unntak i borettslagsloven. Hovedregelen
er at det bare er fysiske personer som kan eie en bolig i ett
borettslag, og ingen kan eie mer enn en. Din bolig kan kjøpes
på forkjøpsrett av andre beboere i borettslaget og av PBBLmedlemmer. Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i
boligen i minst ett av de siste to årene, og du
kan da ikke leie ut lenger enn i tre år.
Fellesgjeld og fellesutgifter
Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av
kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig?
lån som PBBL har forhandlet frem for alle boligene samlet.

Fellesgjelden er din del av dette lånet. Fellesgjelden betaler
du gjennom felleskostnadene, med mindre det er laget
ordninger der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte INordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld). Du betaler
felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene
går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld, og til
øvrige driftskostnader som borettslaget har, for eksempel
kommunale avgifter, forsikring av bygningene og vedlikehold
av uteområder, fasader, inngangspartier og tak med mer.
Flytter du inn i et nytt borettslag får du avdragsfrihet på
fellesgjelden de første tjue årene. Per 2020 får du fradrag for
23 prosent av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom
du har inntekt du betaler skatt av.
En stor trygghet
Våre borettslag er tilknyttet Borettslagenes Sikringsordning
AS (SBS). Denne ordningen gjør at andelseierne er forsikret
mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere
regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene,
må boligen selges. SBS dekker de uteblitte felleskostnadene
som borettslaget ikke får dekket via salget. At borettslaget
er med i SBS, er et kvalitetsstempel som er med på å sikre
verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger
vekt på hvorvidt borettslaget er med i en sikringsordning, og
det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån. Det
kan også gi bedre vilkår for en låntaker som skal kjøpe bolig

i borettslag. SBS betyr en stor trygghet for alle som kjøper
en borettslagsbolig. I nye utbyggingsprosjekter hender det at
ikke alle boligene blir solgt før innflyttingen starter. Da betaler
utbygger felleskostnadene for disse boligene – det påvirker
altså ikke deg i det hele tatt.
Alt på ett sted
PBBL er organisert for best mulig å yte service til borettslaget
og deg som beboer. Hos oss finner du blant annet en
økonomiavdeling, som bistår i alt som har med budsjetter,
felleskostnader og fakturering av borettslagets utgifter
å gjøre. Mye av dette arbeidet kan styremedlemmene i
borettslaget ditt selv følge opp gjennom egen, digital
styreportal. PBBL Teknisk er en god samarbeidspartner
i arbeidet med å drifte og vedlikeholde bygningene i
borettslaget. PBBL sin jurist kan dessuten hjelpe til med
potensielle utfordringer, både internt i borettslaget og med
andre ting.
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Innskudd - fellesgjeld

Felleskostnader

Renter

Menstadhagen er organisert som et borettslag tilknyttet
PBBL. En borettslagsbolig er finansiert med fellesgjeld
og innskudd. Ønsker du å kjøpe en bolig i et borettslag,
finansieres dette ved å innbetale et innskudd. Dette
innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte penger,
ved å ta opp boliglån eller en kombinasjon av dette. I tillegg
til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets
fellesgjeld som han skal betale renter og avdrag på gjennom
betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel
fellesgjeld og betalt innskudd er boligens totale kjøpesum.
I dette prosjektet er det valgt en 50/50 prosents fordeling
av innskudd og fellesgjeld. Innskuddet er på mellom kroner
1.275.000,- og 1.300.000,-. Fellesgjelden er på mellom kroner
1.275.000,- og 1.300.000,-. Totalpris per bolig er på mellom
kroner 2.550.000,- og 2.600.000,.

Felleskostnadene i borettslaget skal deles mellom
andelseierne etter en fordelingsnøkkel som er fastsatt i
bygge- og finansieringsplanen (denne kan du få utlevert av
prosjektmegler). Andelseierne må hver måned betale sin
andel av felleskostnadene. Felleskostnadene i borettslaget
består av borettslagets drifts- og finanskostnader og omfatter
alle kostnader borettslaget har. I Menstadhagen omfatter
disse: Forsikring, kommunale avgifter, avsetning til fremtidig
vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, kabel TV, Internett,
renter med mer. Gjennomsnittlig driftskostnad per måned
i Menstadhagen er beregnet til kr 2.721,- i tillegg kommer
renteutgifter på mellom kroner 2.125,- og 2.167,-.
Felleskostnad per måned blir dermed rundet av til mellom
kroner 4.850,- og 4.890,-.

Renter og nedbetaling av fellesgjelden for borettslaget utgjør
normalt en vesentlig del av de månedlige felleskostnadene
som andelseieren skal betale. Boligene i Menstadhagen
selges med 20 års avdragsfrihet. Dette betyr at du som
kjøper kun betaler renter i denne perioden. Rentesatsen er
satt til 2,0 %. Felleskostnadene vil kunne bli endret i takt
med den til enhver gjeldende rente i finansinstitusjonen som
finansierer borettslaget. Merk at renter som innbetales som
del av månedlig kostnad er fradragsberettiget på lik linje med
andre gjeldsrenter forutsatt at boligen beboes av andelseier.
Skattereduksjon i Menstadhagen er beregnet til mellom
kroner 468,- og 477,- per bolig. Netto felleskostnad per
måned blir dermed mellom kroner 4.383,- og 4.413,-.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

Standardleveranse
Menstadhagen BRL
Datert 22.05.20
Dette dokumentet er en beskrivelse av
standard nøkkelferdige boliger levert av
Aate Bygg AS. Aate Bygg AS forbeholder
seg retten til å foreta forandringer i
materialvalg, samt valg av leverandører
og konstruksjoner, forutsatt at opprinnelig
funksjon og kvalitet opprettholdes.
Toleranseklasser: Generelt leveres det etter
toleranseklasser i henhold til NS 3420, med
normalkrav for trehus.
Bygg leveres i henhold til teknisk
forskrift 2017 (TEK17). Enheter i
leveransen leveres med lydisolerende
konstruksjonsoppbygning, med
lyddempende etasjeskiller, samt
lydisolerende seksjonsvegger iht. TEK17
Med mindre annet er avtalt i kontrakt,
omfatter leveransen følgende:
Ferdig oppførte enheter i henhold til
kontrakt og kontraktsdokumenter samt
denne leveranse-beskrivelse. Målsatt
plantegning.
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Vår standardleveranse gjelder alltid fremfor
tegning og illustrasjoner.
1. BJELKELAG, ETASJESKILLER OG GULV
• Alle gulv i oppholdsrom leveres med
3-stavs prosjekt eikeparkett med
underlag.
• Gulv i vaskerom/teknisk leveres med
20x20cm standard, grå prosjektflis.
• Gulv på bad leveres med 20x20cm
standard grå prosjektflis.
• Alle gulv i 1. etg. leveres på betongplate.
• Alle gulv i 2. etg. leveres som bjelkelag/
elementdekke med nødvendig
oppbygning for å ivareta lyd-/brann-krav.
• Det leveres himling i 1. etg. med
nedlekting for å ivareta lydkrav.
2. YTTERVEGGER
Standard vegg
Boligen bygges med hovedkonstruksjon av
leveranse fra Honka® Log Buildings Finland.
Ytterveggene er av 8’’ maskinprodusert
lamellstømmer i malmfuru, med kjerne
som reist virke. Kjernen gjør til at sig/
setninger som ville oppstått ved
lafting av tømmerhuset blir eliminert.

Konstruksjonsmaterialet av limtretømmer
utgjør ferdig overflate utvendig. Hjørner
kles med hjørne-/vinkellister utvendig.
Entreprenør besørger ett strøk med
overflatebehandling, i form av oljebeis i
farge 0676 Tjærebrun.
• Utvendige skillevegger i forbindelse med
trappeoppgang, kles med 25x260mm
panel, likt tømmer. Beises ett strøk.
• Utvendige delevegger mellom balkonger/
terrasser, kles på begge sider med
25x260m panel, likt tømmer. Beises ett
strøk.
• Gipsplater som innvendig platekledning.
Platene behandles med sparkel, grunning
og 2 strøk silkematt maling (valgfri NCSfarge).
• Innvendige lister og foringer som
hvitmalt treverk.
3. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
Vinduer
Vinduer leveres i trevirke med sort
aluminiums beslag utvendig, hvitmalt
treverk innvendig, ferdig verflatebehandlet
med 3-lags energiglass som tilfredsstiller
TEK17. Vinduer leveres i henhold til
vinduliste. Vinduer av norsk fabrikat.

Ytterdør
Ytterdør med vrider leveres ferdig
overflatebehandlet fra fabrikk (sort).
Ytterdør leveres utadslående og med
forsikringsgodkjent (FG) låskasse med
sylinder. Ytterdør leveres med utførelse
som vist på fasadetegning, uten glass, men
med glass i sidefelt (aluminiumsbeslått).
Ytterdør og glassfelt har utførelse hvitmalt
innvendig. Dør av norsk fabrikat.

Takrenner og nedløpsrør
• Bordtaksbeslag, takrenner,
takrennekroker, nedløpsrør og holdere
for nedløpsrør leveres i plastbelagt stål i
fargen sort.
• Nedløpsrør avsluttes ca. 100mm over
terreng.

Balkong-/ terrassedør
Dør leveres i trevirke med sort aluminiums
beslag utvendig, ferdig overflatebehandlet
hvitt treverk innvendig. Med 3-lags
energispareglass, varmkantspacer og
argonglass. Espangolettlukking med
innvendig vriderknapp. Slagretning iht.
tegning. Dør av norsk fabrikat.

Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med overflate av
13mm gipsplater på nedforede lekter
30-48x48mm c/c 400mm som standard.
Himlinger i 1. etg ivaretar lyd-/brannkrav.
Platene behandles med sparkel, grunning
og 2 strøk matt maling (Hvit).

4. YTTERTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig
Det leveres:
• Taktekking av asfaltpapp (skifergrå).
• Takstoler som bærende konstruksjon.
• Nødvendig isolering i tak, jfr.
energiberegning.
• Gipsplater som innvendig platekledning.
Platene behandles med sparkel, grunning
og 2 strøk matt maling (hvit).
Volumet over himling vil ikke kunne nyttes
for lagring.
Utvendige søyler
Utvendige søyler leveres iht. fasadetegning.
Sammensatte søyler kles med dekkbord.

5. INNERTAK (HIMLING)

Dragere i himling
Synlige dragere blir dekket av gipsplater
som blir behandlet lik himling.

Dører
• Innvendige dører og karmer er ferdig
overflatebehandlet (hvit) med flat terskel.
Dørene er formpressede speildører (rette
kanter) med låskasser og vridere. Dører
er levert av nordisk fabrikant. Vridere av
typen Habo A2012.
Overflater i bad/vask
• Utenpå bindingsverk monteres 1 lag
19mm rupanel. Øvrig monteres 13mm
gips med banemembran klart for
flislegging.
• Vegger flislegges med standard hvit
25x40 cm veggflis og fuges med
standard fugemasse, samt silikon.
Overflater i utvendig bod
• Utvendig kald sportsbod, leveres uten
innvendig kledning eller isolasjon.
7. LISTVERK OG FORINGER

Innkassing
Det vil kunne forekomme synlige
innkassinger for fremføringer av teknisk og
VVS.

Foringer og listverk til vinduer og dører,
samt listverk til gulv og tak leveres
overflate-behandlet fra fabrikk (hvit), uten
ytterligere behandling. Spikerhull kittes.

6. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER

•
•
•
•

Innervegg mellom boligrom
• Standard bindingsverk i varierende
dimensjoner tilpasset bærekonstruksjoner
og rørføringer.
• Gipsplater som innvendig platekledning.
Platene behandles med sparkel, grunning
og 2 strøk matt maling (valgfri NCSfarge).

Tak: Skyggelist enkel 21x45mm.
Gulv: Glattkantlist fotlist 12x56mm.
Gerikter: Karmlist 12x56mm.
Foringer: Treforing-ferdigbehandlet.

(mulighet for listfri utførelser som tilvalg)
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8. OPPVARMING OG VENTILASJON
Varmekabler
Det leveres varmekabler på bad og
vaskerom, med thermostat.
Generelt
Det leveres mekanisk avtrekk fra bad
og vaskerom som føres opp i luftehatt
på tak. Kjøkkenventilator leveres som
kullfiltermodell. Ellers nødvendig lufting via
ventiler.
9. KJØKKEN- OG BADEROMSLEVERANSE
Kjøkken:
• Komplett kjøkkeninnredning fra Sigdal
(Vidde klassisk hvit). Det følger med
hvitevarepakke fra Electrolux, laminat
benkeplate (Delano Eik). Avtrekk med
kullfilter fra Røros Hetta.
• Det etableres spikerslag-sjikt bak
malt gipsoverflate på innervegg
hvor kjøkkeninnredning monteres.
Dette for å sikre god innfesting av
kjøkkeninnredning.
Garderobe
• Det leveres 1 stk. kombi, prosjekt
garderobeskap per inntegnet soverom,
totalt 2 stk.
10. BADEROMSLEVERANSE
• Det leveres hvit 60cm baderomsinnredning med skuffer, helstøpt
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servantplate og overspeil med lys. Av
type Vikingbad ELI 60/EVA 60 speil.
• Innfellbare dusjvegger i glass tilpasset
hjørne 90x90 i solid utførelse (Vikingbad
MATS).
• Klosett (VITO, softclose) på vegg med
skjult sisterne (innebygget i vegg).
11. VVS LEVERANSE
• Komplett skjult sanitæranlegg med
bunnledninger, lufting og luftehatt.
• 200 liter varmtvannsbereder, plasseres
på vaskerom.
• Kran og opplegg for vaskemaskin på
vaskerom.
• Eira servantbatteri til bad og Safira
blandebatteri med avstenging for
oppvaskmaskin til kjøkken.
• Frida dusjsett m/DIS dusjbatteri.
• Waterguard-sikring.
• Det blir montert 2 stk felles utekraner på
hver side av inngangsparti.
• Sisterner innebygd i vegger.
• Standard firkantet slukrister av type
«Design Kvadrat».
12. ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Det leveres følgende elektrisk anlegg:
• Antall punkter i henhold til NEK
400:2018.
• Det leveres utelampe ved hver ytterdør-,
og terrassedør. Dobbelt utestikk ved hver
ytterdør- og terrassedør.
• Ringeklokke og ringeknapp.
• Brannvarslingsanlegg iht. krav.

• Komfyrvakt.
• Utvendig målerskap plasseres der det er
hensiktsmessig i forhold til inntak.
Innvendig belysning
• Det leveres lysarmatur under overskap
kjøkken. Det leveres 4 stk. downlights
på bad. Lampepunkter uten lampe i alle
øvrige rom.
13. GRUNN OG FUNDAMENT
• Det leveres ferdig støpt fundament/plate
(tol. kl.3) for boligen.
• Fundamentering for utvendig sportsbod
(Ubehandlet innv. Overflate).
• Radonsikring er medtatt.
• Nødvendige grunnmurer er medtatt.
14. TERRASSER/BALKONGER
• Det leveres terrasser og balkonger
i trykkimpregnerte materialer, uten
ytterligere behandling. Leveres iht.
plantegning.
• Trapp leveres som impregnert trevirke,
uten overflatebehandling.
• Det leveres nødvendig fundamenter/
bæring.
• Det leveres levegg mellom hver leilighet i
1 og 2 etg.
15. TV / INTERNETT / TELEFONI

• Utbygger vil bestille felles
standardabonnement for borettslaget.
Leverandør blir Viken Fiber.
• Kostnader til etablering og abonnement
belastes kjøperne via felleskostnader.
16. SPORTSBOD/SYKKELPARKERING
Det leveres utvendig sportsbod på 5m2
pr. enhet i eget bygg på tomten, bygget i
samme stil som hus. Bodene leveres uten
isolasjon og uten kledning innvendig.
Overflater innvendig ubehandlet.
17. UTOMHUS
Utomhus arealene opparbeides iht.
prosjektets utomhusplan, innkjøring
og oppstillingsplasser leveres asfaltert
(biloppstillingsplass ikke oppmerket).
Grøntarealene tilsås som vist i
utomhusplanen.
18. INFRASTRUKTUR
Det føres fram infrastruktur for vann, avløp,
EL, TV/ Internett til utbyggingsområdet.

20. PEIS
Det leveres ovn av type Nordpeis Uno 1 i
hver leilighet med egen pipe i stål. Legges i
ventilert inkassing.
21. ANDRE TILVALG
Det vil bli gitt mulighet for individuelle
tilvalg til standardleveransen mot
pristillegg.
Dette gjelder følgende deler av leveransen:
• Kjøkkeninnredning
• Baderomsinnredning
• EL leveranse inkludert belysning
• EL-punkter på innvendige delevegger.
• Garderober
• Overflatebehandling av innvendige
overflater
Detaljert oversikt over standardleveranse
og mulige tilvalg, kommer i egen liste,
avtales og bestilles av byggleverandør,
dette blir gjennomgått i et tilvalgsmøte.

19. ANNET
• Det leveres postkasse ved innkjøring
eller jfr. postens retningslinjer, for alle
leiligheter.
• Avmerket område for miljøstasjon.
• Område for sykkelparkering.

• Det leveres klargjort (trekkerør) for TV/
internett/telefoni inn til sikringsskap i
leilighet, med tomrør til tv-punkt i stue.
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SITUASJONSKART
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GB-nr 67/581
GUNNAR KNUDSENS VEG
3713 SKIEN

Tiltakshaver

Mål:

Dato:
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1:500 - A3

20.05.20

GKV 23 AS
VIKINGVEGEN 24
3946 PORSGRUNN
Tegn:

Tegn. nr.:

AS

15-20-001
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SAK 0XX-2020

SAK 0XX-2020

FIREMANNSBOLIG
MØNE

FIREMANNSBOLIG

G/BNR. -/-

MØNE

G/BNR. -/-

GESIMS
GESIMS

-

9000

9000

6116

6116

FASADER

-

FASADE MOT NORD

FASADE MOT VEST

Fasade mot nord

Fasade mot vest

MØNE
MØNE

GESIMS
GESIMS

6116

FORPROSJEKT

9000

ario as

STORGATA 136 - 3915 PORGSRUNN
47202835 - post@ario.no

FORPROSJEKT

6116

9000

ario as

STORGATA 136 - 3915 PORGSRUNN
47202835 - post@ario.no

FASADE MOT
NORD OG SØR

FASADE MOT SØR

Fasade mot sør

1:100 - A3

LH

19.05.20

AS

A120
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FASADE MOT
ØST OG VEST

FASADE MOT ØST

Fasade mot øst

1:100 - A3

LH

19.05.20

AS

A121
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4

3

G/BNR. -/-

G/
-

5

1

2

E

A-A

2100
SOV
7,7m²

A-A

C

V02
790x1690

STUE/KJØKKEN
32,7m²

2

3

TERRASSE
16,6m²

A

4

14000
LEILIGHET 01

334874,8m²

5

1:100 - A3

LH

19.05.20

AS

A100

B

V02
V01
790x1690 1390x1690

TERRASSE
16,6m²

PLAN 1 ETASJE

LEILIGHET 02
74,8m²
3348

3550

YS01
1790x2090

1

3550

2

3

STO

2000

2032

FORPROSJEKT
A

V03
1190x1190

B-B

1

3550

B-B

LEILIGHET 01

334874,8m²

B

400

14000

ario as

STORGATA 136 - 3915 PORGSRUNN
47202835 - post@ario.no

2000

TERRASSE
16,6m²

V02
790x1690

5100

A

B

V02
V01
790x1690 1390x1690

400

TERRASSE
16,6m²

YS01
1790x2090

2000

2400

V03
1190x1190

2032

BAD
4,6m²

STUE/KJØKKEN
32,7m²

V02
790x1690

B

46

GANG
6,6m²
BAD
4,6m²

SOV
7,7m²

SOV
12,4m²

C

5100

STUE/KJØKKEN
32,7m²

VASK/
TEKN
3,7m²

GANG
6,6m²

12000

A-A

C

C
STUE/KJØKKEN
32,7m²

VASK/
TEKN
3,7m²

12000

V04
1390x1190

SOV
7,7m²

ENTRE
3,5m²

D
SOV
12,4m²

12000

BAD
4,6m²

E

D

GANG
6,6m²
BAD
4,6m²

SOV
7,7m²

12000

A-A

F

INNGANGSPARTI
4,6m²

ENTRE
3,5m²

4896

GANG
6,6m²

SOV
12,4m²

V05
990x1190

4896

VASK/
TEKN
3,7m²

FELLES TRAPP
9,3m²

YD01
1290x2090

1800

D
VASK/
TEKN
3,7m²

INNGANGSPARTI
4,6m²

-

3400

E

ENTRE
3,5m²

D
SOV
12,4m²

7200

F
2153

YD01
1290x2090

ENTRE
3,5m²

3400

V04
1390x1190

F

INNGANGSPARTI
4,6m²

-

2100

2100

2153

FELLES TRAPP
9,3m²

E
1800

ETASJEPLAN

INNGANGSPARTI
4,6m²

3400

2100

7200

F

5

B-B

B-B

3400

4

3

V05
990x1190

2

FIR

V02
790x1690

1

FIREMANNSBOLIG

FO
A

PL

LEILIGHET 02
74,8m²
3348

3550

4

1:1

5

47

19

A1

SAK 0XX-2020

FIREMANNSBOLIG
G/BNR. -/-

SNITT

BODER

20° TAKVINKEL KAN REDUSERE
HØYDEN MED 290MM

-

SOV

9000

TAKSTOL
VINDSPERRE
300MM ISOLASJON
DAMPSPERRE
48MM NEDLEKTING
13MM GIPS
13MM GIPS

Fasade nord

Fasade øst

Fasade sør

Fasade vest

2120

GANG

2820

TAKSTOL
VINDSPERRE
300MM ISOLASJON
DAMPSPERRE
48MM NEDLEKTING
13MM GIPS
13MM GIPS
200MM NEDLEKTING
13MM BADEROMS
HIMLING

2446

2446

2820

22°

6116
GANG

20MM GULV
80MM BETONG
80MM TRINNLYD
170MM MASSIVTRE
48MM NEDLEKTING
13MM HIMLING

SOV

ario as

STORGATA 136 - 3915 PORGSRUNN
47202835 - post@ario.no

2120

BAD

2860

411
20MM GULV
80MM BETONG
50MM TRINNLYD
170MM MASSIVTRE
200MM NEDLEKTING
13MM BADEROMS
HIMLING

2449

2449

2860

411

BAD

FORPROSJEKT
SNITT A-A
1:50 - A3

LH

19.05.20

AS

A110
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OM PROSJEKTMEGLEREN
Jeg har lang erfaring som megler, med over 1000 solgte eiendommer i
min karriere. Jeg har solgt alt i fra hytter i Kragerø til store kontorbygg
rundt om i Grenland, og mange eneboliger, borettslagsleiligheter og
tomter i områdene mellom og rundt. Mitt første salg gjennomførte jeg
allerede i 2005 – med andre ord besitter jeg 15 års meglererfaring fra Oslo,
Drammen, Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan og Kragerø.
Når du skal selge bolig bør du ikke overlate noe til tilfeldighetene. Det er
tross alt dine største verdier som skal forvaltes. Derfor er det viktig å velge
riktig megler. Velger du meg som megleren din, vil jeg behandle deg som
om du var familie, ta vare på deg og dine og hjemmet ditt. Jeg vil hjelpe
deg med salget av boligen din som om det var min egen – rett og slett stå
på hue for deg, om jeg må! Som megler har jeg ett mål for øyet (ved siden
av det overnevnte); jeg skal selge til høyest mulig pris, og salgsprosessen
skal baseres på tilgjengelighet, kunnskap, trygghet og gode råd fra en
profesjonell og erfaren lokalmegler. Jeg skal være der for deg gjennom
heleprosessen, og sørger for at alt går trygt for seg fra A til Å.
Mitt motto:

Godt gjort er bedre
enn godt sagt!
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Det viktigste for meg er at mine kunder er 100 prosent fornøyd. Jeg
lever av fornøyde kunder. I følge mine tidligere kunder er jeg; lojal, alltid
tilgjengelig, livlig, engasjert, brenner for jobben, holder det jeg lover,
empatiskog lyttende. Jeg har solgt boliger tidlig om morgenen, og tett på
midtnatt, fra mange forskjellige land (fra ferie), fra fjellturer, hytteturer og
på trening. Det gjelder å smi mens jernet er varmt! Jeg er alltid klar for å
selge bolig! Jeg har drevet min kone til vanvidd opptil flere ganger med
budrunder fra sofaen hjemme, ofte til langt etter ”leggetid”!

OM EIE
Eie eiendomsmegling ble etablert i 2004 og er Norges største
privateide eiendomsmeglerkjede. Målet er, og har alltid vært,
å tilby ”skikkelig eiendomsmegling”. Ifølge analyser gjort av
Opinion AS*, så mener markedet at det som definerer Eie mest
er ordene: Flink og kompetanse. Vi tror grunnen til dette er at i
Eie så er ikke rådene lenger basert på synsing, men et resultat
av våre grundige analyser av hele salgsprosessen. I tillegg har
alle våre meglere høy kompetanse innen eiendomsmegling,
enten ved lang erfaring som meglere, eller tre års utdannelse
på høyskole. I praksis betyr det at din Eie-megler kan hjelpe
deg med følgende: Vi vet hvilke bilder som skaper mest
oppmerksomhet og gir annonsen din flest klikk. Resultatene av
våre analyser viser at kun ett bilde i annonsen gir best resultat
– både på trykk og på nett.

Vi vet også hvilken dag og hvilket tidspunkt du bør holde
visning. Det overrasker deg kanskje, men for halvparten av folk
flest så betyr det lite hvilken dag visningen avholdes. I tillegg til
den brede kunnskapen om boligmarkedet så vet vi også at alle
boligsalg må behandles som ett unikt salg. Derfor vet vi også
hva unntakene fra regelen er, og kan hensynta dette.

Finn.no har mest trafikk på mandag og tirsdag, det er på
disse dagene optimalt å legge ut din bolig pånett. Vi vet også
nøyaktig hvordan folk leser prospektet og hva de fokuserer på,
basert på analyser fra våre digitale prospekter. Folk bruker i
snitt fem minutter på salgsoppgaven, og derfor fokuserer vi på
nøkkelinformasjon tidlig i salgsoppgaven.

Det er det vi kaller skikkelig eiendomsmegling.

Derimot har ikke kunnskap noen stor betydning om vi ikke
stiller opp 100% for deg. Våre kunder skal føle seg i varetatt
og trygge gjennom hele prosessen. Det er det som gjør at vi
tar telefonen klokken ni om kvelden når noen brått kjenner på
nervene som kommer når man selger sin største eiendel. Er vi
så heldige at du velger oss som din eiendomsmegler, kan du
være trygg på at vi alltid går den ”ekstra mila”.

Med vennlig hilsen
Edin Ljajic
Eiendomsmegler MNEF | 45 25 62 52
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