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8 eneboliger over to plan
Solrike uteområder
Store vindusflater
Barnevennlig
Flotte turmuligheter
Sentral beliggenhet

Fra tomten er det utsikt mot Heivannet.

moderne og praktiske med god plass til hele familien. Boligfeltet er rolig og
barnevennlig og det er opparbeidet lekeareal for de minste og en hyggelig tunløsning.
Her blir det lagt til rette for gode og sosiale treffpunkt for alle, slik at både store
og små skal trives. Du kjøper din nye bolig nøkkelferdig og klar for innflytting,
men kan likevel ha mulighet for en del tilvalg og justeringer. Boligene bygges
med smarte løsninger, holder høy kvalitet og kjente merkevarer blir benyttet.
Dette er en unik mulighet til å få et splitter nytt hjem med en flott beliggenhet.

Heiveien
Eneboligene vil få en flott beliggenhet i Blåbærvegen på Heiveien boligfelt i
Siljan. Boligområdet ligger svært attraktivt til med ypperlige solforhold fra
morgen til kveld. Det er kort vei til barneskole, barnehage, Siljan Idrettspark
og badeplass med en flott sandstrand ved
Solvika. En kort kjøretur unna ligger Skien
Fritidspark med aktiviteter som badeland,
klatrepark, minigolf og beachbaner for å
nevne noen. Like i nærheten er det ei flott
lysløype som brukes flittig både vinter og
sommer. Boligområdet er trygt og barnevennlig med minimal biltrafikk. Umiddelbar
nærhet til fylkesveg 32. Det tar ca 12 minutter med bil inn til Skien.

Flotte eneboliger på to plan for salg

I Blåbærvegen skal det bygges 8 eneboliger over 2 plan. Boligene er både

Enebolig

BLÅBÆRSVINGEN BORETTSLAG

Attraktivt boligområde med ypperlige
solforhold fra morgen til kveld.

Blåbærsvingen vil bli en idyllisk oase for både store og
små, for unge som gamle. Her vil barn få en leken og aktiv
oppvekst i trygge omgivelser, mens de vokse kan nyte
stillheten og roen i det naturskjønne og landlige området.

Boligene får Nord kledning fra Bergene Holm. Kledningen
er svært populær og er både nordisk, naturlig og kortreist,
med en særegen stil som mange kunder etterspør.

BLÅBÆRSVINGEN

Eneboliger

Slik blir din nye bolig i Blåbærsvingen
Dette er en praktisk bolig over to plan med god arealutnyttelse. Eneboligene har det romslige kjøkkenet/allrommet
i første etasje, som er knyttet sammen med en lys og fin stue
via gang og trapperom.
Med store vindusflater på begge sider blir det gjennomlysning som gir et lyst og luftig inntrykk.
Fra stuen og kjøkkenet er det utgang til terrasse, hvor du kan nyte kaffekoppen i ro og mak. Etasjen
inneholder også vindfang og bad/vaskerom. Andre etasje rommer to soverom, loftstue og bod med
servant og wc. Boden kan også gjøres om til et ekstra bad ved behov. Bod og rom for oppbevaring
er det i den utvendige sportsboden i tilknytning til carporten, og i innvendig bod i 2. etasje. Foran
og bak boligene blir det muligheter for å anlegge liten grønn hageflekk. Boligtype 1 får utgang til en
solrik terrasse fra loftstue.
Et helt nytt hus gir godt inneklima, og ingen grunn til oppussing på mange år.
I Blåbærsvingen har du de beste vilkår for et behagelig hverdagsliv!

BOLIGTYPE A-B

Lyst og moderne takhøyt kjøkken fra
Sigdal, type Scala klassisk hvit.

BOLIGTYPE A

BOLIGTYPE A

Fra stuen er det utgang
til solrik uteplass.

Plan
Innhold boligtype A
1. etasje: Vindfang, bad/vaskerom, bod under trapp,
stue, kjøkken.
Carport og sportsbod. Terrasse.
2. etasje: Loftstue, 2 soverom
og boder. Terrasse.
BRA 1. etasje 63,8 kvm
Sportsbod 5 kvm
P-rom 1. etasje: 63,8 kvm
BRA 2. etasje: 44 kvm
P-rom 1. etasje: 38,7 kvm
BRA totalt: 108 kvm
P-rom totalt: 102,5 kvm
1. etasje

2. etasje

BOLIGTYPE B

Eneboligene i Blåbærsvingen inviterer inn til romslige, åpne
rom, godt med naturlig lys fra store vinduer og stilrene linjer som gjør det enkelt å skape ditt eget personlige uttrykk
på boligen

BOLIGTYPE B

Lyst og moderne takhøyt
kjøkken fra Sigdal, type
Scala klassisk hvit.

Plan
Innhold boligtype B
1. etasje: Vindfang, bad/vaskerom, stue, kjøkken, bod
under trapp. Carport og
sportsbod. Terrasser.
2. etasje: Loftstue, 2 soverom,
bad og boder.
BRA 1. etasje 63,8 kvm
Sportsbod 5 kvm
P-rom 1. etasje: 63,8 kvm
BRA 2. etasje: 44 kvm
P-rom 1. etasje: 38,7 kvm

2. etasje

BRA totalt: 108 kvm
P-rom totalt: 102,5 kvm
1. etasje

KORTFATTET LEVERANSE
Boligene leveres med god standard
• Nytt boligfelt
• Balansert ventilasjon
• Store vindusflater
• Flotte uteplasser
• Flislagt gulv på bad. Størrelse 20x20 cm
i farge lys grå. Flis i dusjsone størrelse
10x10 cm.
• Baderomsplater på vegg på bad
• Moderne peisovn på stue, Contura 810
• Salvi svingtrapp fra Trapperingen
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2

• Carport med sportsbod
• Godt med lagringsplass
• 2 stuer
• Mulighet for 2 bad
• Takhøyt kvalitetskjøkken fra Sigdal
med hvitevarer
• Pergo Longplank i alle tørre rom,
4

alternativt parkett i hvitlasert Eik
• Rolige omgivelser med svært gode

1. Kvalitetskjøkken fra Sigdal

turmuligheter

2. Salvi svingtrapp fra Trapperingen

• Nyt det å bo i helt ny bolig, uten å tenke
på vedlikehold og oppussing
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3. Peisovn Contura 810
4. Nord kledning fra Bergene Holm

Når du eier bolig i et borettslag, er du en del av et godt
organisert fellesskap, som gir deg en enklere og tryggere
hverdag når det gjelder vedlikehold og økonomi.

Situasjonsplan

Her er situasjonsplan over området.
Eneboliger type A - A1, A2, A3 og A4
Eneboliger type B - B1, B2, B3 og B4

N

VEIBESKRIVELSE
Fra Skien - Etter Solvika kafè følg fv 32 til du kommer til
avkjøringen (skiltet til skole og idrettshall) ta til høyre.
Fra Siljan - Følg fv 32 over hele Holtesletta og ta til venstre når
du kommer til avkjøringen (skiltet til skole og idrettshall).
Deretter - Følg så Industriveien oppover veien forbi Nicrostål
til toppen av bakken, ta til høyre, så til venstre med en gang
etter busskuret. Du er nå i Blåbærvegen boligfelt.
Tomten er merket med Nordbohus-skilt.

Solrikt
Landlig

Nøkkel

Fast pris
Barnevennlig
ferdig

Moderne

Det gode liv

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 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 PBBL-medlemmer.
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 IN-ordninger (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.

BRL og økonomi

INNSKUDD OG FELLESGJELD
Blåbærsvingen 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 1.750.000,- og 1.800.000,-. Fellesgjelden
er på mellom kroner 1.750.000,- og 1.800.000,-. Totalpris per bolig er på mellom kroner 3.500.000,- og
3.600.000,-.

PBBL
Renter
Renter og nedbetaling av fellesgjelden for borettslaget utgjør normalt en vesentlig del av de månedlige
felleskostnadene som andelseieren skal betale. Boligene i Blåbærsvingen 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.
Skattereduksjonen i Blåbærsvingen er beregnet til mellom kroner 671,- og 690,- per bolig. Netto felleskostnad per måned blir dermed mellom kroner 4.989,- og
5.050,-.

EN ENKLERE HVERDAG
Felleskostnader
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 Blåbærsvingen omfatter disse: Forsikring, kommunale avgifter, avsetning til fremtidig vedlikehold,
forretningsførsel, revisjon, kabel TV, Internett, renter
med mer. Gjennomsnittlig driftskostnad per måned i
Blåbærsvingen er beregnet til kr 2.742,- i tillegg kommer renteutgifter på mellom kroner 2.917,- og 3.000,-.
Felleskostnad per måned blir dermed rundet av til mellom kroner 5.660,- og 5.740,-.

Det er populært å bo i borettslag. De aller fleste nye boligprosjektene i Grenland er organisert som borettslag.
Dette gjelder også for boligene i Blåbærsvingen, 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 Blåbærsvingen. 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!

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.

GODE GRUNNER TIL Å KJØPE NY BOLIG
Ingen budrunder
Du slipper hektiske budrunder som kan øke prisen
vesentlig i forhold til hva den egentlig er verdt.
Du kjøper til fastsatt pris.
Ingen oppussing
Alt er nytt! Du slipper uforutsette utgifter til
oppussing og vedlikehold på mange år.

Lave bokostnader
Nye boliger er underlagt strenge krav til isolasjon og
varmegjenvinning etter de nyeste byggeforskrifter.
Dette betyr energieffektive boliger som medfører
lave kostnader til oppvarming som igjen gir deg
som forbruker lavere månedlige kostnader.
Fem års reklamasjonsrett
Boligen er bygget i forskriftsmessig stand.
Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din.
Nytt er nytt! Det at ingen har bodd i boligen før deg
gir deg en helt spesiell følelse.

VI VET HVA VI SNAKKER OM
Vi Nordbohusforhandlere har lokal kunnskap.
Kunnskap samlet gjennom mange år som lokale
snekkere og håndverksbedrifter, bedrifter som noen
ganger har gått i arv i generasjoner. Kunnskapen vår
om lokale forhold gjør at vi kan bygge enda smartere.
Enda bedre. Vi vet når solen står høyest på himmelen
på åsen, vi vet hvor barneskolene ligger og hvor
langt det er å kjøre til idrettshallen.
Vi vet hvor tømmeret kommer fra og hvordan det best
anvendes når vi bygger for innlandsklima eller ved
sjøen. Vi vet hvordan det er å bo på Fusa og på
Træna. I Oslo og i Siljan.
Vi kjenner hele Norge og bygger boliger for alle
norske forhold. Det er det vi mener når vi sier at et
Nordbohus er bygd for å vare.

NORDBOHUS OVER HELE LANDET
Vi er en av Norges største boligleverandører, og
tilbyr både eneboliger, tomannsboliger, garasjer,
hytter og boligområder med ulike bolig- og hustyper.
Hvert Nordbohuskontor består av dyktige fagfolk med
inngående kunnskap om sitt lokalområde. Vår visjon
er å være en ledende boligleverandør.

TA KONTAKT
Salgsleder Thomas Høiseth
Nordbohus Skien PEAB AS
• Infanterivegen 16
• 3734 Skien
• Tlf 09099
• Mobil 971 68 589
• Epost thomas.hoiseth@peab.no
• nordbohus.no/skien

Forbehold
Listverk monteres med synlig spikring.
Tegninger og illustrasjoner i prospektet er av illustrativ
karakter og ment som rettledende. De er ikke målbare
og avvik mot faktisk leveranse kan forekomme.
Leveransebeskrivelse og romskjema gjelder foran
illustrasjoner og tegninger.
Andre forbehold fremgår av øvrig materiell som vedlegg
til prospekt.
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