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Familievennlige rekkehus på Jessheim



Velkommen til Åsmoen, Jessheim

3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon 
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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IKEA + Skanska

BoKlok 
et boligkonsept 
som står ut i 
mengden

Våre eiere tilfører oss store mengder kunnskap og 
erfaringer, noe vi bruker aktivt når vi utvikler konseptet 
vårt. Skanska bygger enkelt og kostnadseffektivt, IKEA 
vet hvordan mennesker ønsker å bo. Når vi kombinerer 
erfaringene fra disse to banebrytende aktørene, får du 
som boligkjøper det beste av to verdener; moderne, 
smarte og bærekraftige hjem i skandinavisk stil, som er 
funksjonelle og i solid kvalitet. 

Boligbygging tenkt på nytt
Erfaringen og verdisynet vårt legger klare føringer for 
hvordan vi bygger boliger. Løsningene er gjennomtenkte 
og basert på mer enn 30 års erfaring, hver kvadratmeter 
er plassert der den vil gjøre best nytte for seg. Kvalitetene 
og det spennende formspråket er vi verdenskjente for, og 
er bokstavelig talt innebygget. En ny start betyr at du får 
mulighet til å tenke helt nytt.

I et nytt hjem fra BoKlok har vi tenkt mange av tankene 
for deg. Vi er effektive og kostnadsbevisste, men går aldri 
på kompromiss med kvaliteten på hjemmene vi bygger.

BoKlok er utviklet i tett samarbeid 
mellom våre eiere Skanska og IKEA.  
Dette gjør oss ulikt alle andre 
boligutbyggere – vårt mål er å skape 
bærekraftige hjem for alle. 
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Historien om BoKlok

Rom for flere
BoKlok er et etablert og vellykket samarbeid mellom 
Skanska og IKEA. Vår visjon er å bygge bærekraftige 
hjem, med god design og kvalitet, og til riktig pris 
for alle.  Vi har allerede en imponerende merittliste. 
I Norge, Sverige og Finland har BoKlok levert over 
14.000 nye hjem siden oppstarten tidlig på 1990-tallet, 
og i 2019 ble BoKlok etablert i Storbritannia.

Boklok bygger boliger fra A til Å , fra tomtekjøpet 
til boligen står ferdig. Vi bygger i tre og vi bygger i 
Norge. Fabrikken som produserer modulene ligger 
i Steinkjer. Bærekraftig og kortreist. Vi har et stort 
spillerom, og kan trekke veksler på de rundt oss, som 
Skanska, og den øvrige BoKlok-familien i Sverige, 
Finland og Storbritannia. 

Våre boliger er utformet klokt og 
produsert kostnadseffektivt for å tilby 
hjem for flere. Det er et utmerket 
boligkonsept for vanlige lommebøker 
og et attraktivt tilbud for alle. 
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I Markvegen på Åsmoen kommer det 26 
splitter nye og funksjonelle rekkehus fra 
Boklok. Dette kan bli et nytt kapittel i historien 
om livet ditt, med noe som blir ditt eget. Her 
får du tilgang til en sjelden grad av valgfrihet. 
Du bor barnevennlig og landlig til sammen 
med dine aller nærmeste, og får hage og 
natur tett på. Samtidig kan du dra på konsert 
eller treffe venner over et glass eller en matbit 
på Jessheim, i Lillestrøm eller i Oslo – alt innen 
godt under en times avstand. På Åsmoen 
trenger ikke det ene utelukke det andre. 

Du blir boende i et helt nytt naboskap med 
mennesker som flytter inn samtidig med deg, 
dette vil gjøre det lett å få nye bekjentskaper 
og venner. Både for store og små. Du bor 
trygt, godt, og kan få oppleve den gode 
nabolagsfølelsen bare slike boforhold kan 
føre med seg.

BoKlok Åsmoen, Jessheim

3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon 
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon 
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.

Jessheim sentrum/togstasjon - 5 min. Oslo Gardermoen - 16 min. 
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3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon 
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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På Åsmoen bor du landlig og idyllisk til. Samtidig har 
du Jessheim sentrum rett i nærheten med et stort 
utvalg av butikker, restauranter 
og varierte kulturopplevelser. 

Det er lett å være spontan når du ønsker, med hyppige avganger 
med tog til Lillestrøm (26 min) eller Oslo (39 min). Du kjører til Oslo 
Gardermoen på ca 15 minutter hvor toget tar deg til Oslo sentrum på 
ca 20. Med buss er du i Oslo på 40. Det er mange som bor på Jessheim 
og jobber i Oslo – du kan fint bli en av dem.

Familievennlig!
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Det nye 
boligområdet 
ditt

Her kan du nyte godt av alle kvalitetene som 
både landskapsområdene, naturen og bylivet 
kan by på. Du blir boende midt i mellom alt,  
og får kort vei til det aller meste.
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Jessheim sentrum 6 min  

Jessheim stasjon 5 min  

Skoler
Algarheim skole (1-7 kl.) 21 min     

Skogmo skole (1-7. kl.) 5 min  

Allergot ungdomsskole (8-10kl.) 6 min  

Hoppensprett ung.skole Jessheim (8-10 kl.) 6 min  

Gystadmarka ung.skole (8-10 kl.) 6 min  

Hoppensprett vgs Jessheim 6 min  

Jessheim vgs  9 min  

Barnehager
Læringsverkstedet bhg Ekornrud 11 min  
Hoppensprett aktivitetsbhg, Gystad 15 min  
Fladbyseter bhg 21 min  

Dagligvare
Coop Extra Algarheimveien 15 min  
Kiwi Gystad 5 min  

Sport
Algarheim skole 21 min  
Aktivitetshall, ballspill, sandvolleyball 

Skogmo skole 4 min  
Ballspill, fotball, friidrett

Spenst Jessheim 6 min  

Sats Jessheim 6 min  
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Nabolaget

1. Algarheim skole (1-7 kl.)

3. Læringsverkstedet bhg Ekornrud

4. Coop Extra Algarheimsveien

5. Jessheim stasjon

6. Jesseheim sentrum og storsenter

2. Jessheim Ridesenter

ÅSMOEN

Nabolagsprofil

Gnr. 81 / Bnr. 380
Nabolaget Ekornrud/Holm
- vurdert av 56 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for
Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Offentlig transport

Yttervegen 3 min
Linje 436, 437, 440, 450 0.3 km

Jessheim stasjon 6 min
Linje L13 3.5 km

Oslo Gardermoen 16 min

Skoler

Algarheim skole (1-7 kl.) 21 min
195 elever, 9 klasser 1.7 km

Skogmo skole (1-7 kl.) 5 min
400 elever, 19 klasser 2.2 km

Allergot ungdomsskole (8-10 kl.) 6 min
350 elever, 10 klasser 3.1 km

Hoppensprett ung.skole Jessheim (8-10 kl.) 6 min

Gystadmarka ungdomsskole (8-10 kl.) 6 min
340 elever 3.9 km

Hoppensprett vgs Jessheim 6 min

Jessheim videregående skole 9 min
1150 elever, 63 klasser 4.6 km

«Har bodd her i 11 år. Det blir bare bedre og bedre
for hvert år som går»
Sitat fra en lokalkjent

Opplevd
trygghet

89%

Veldig trygt

Kvalitet på
skolene

79%

Veldig bra

Naboskapet

67%

Godt vennskap

Aldersfordeling

Ekornrud/Holm
Jessheim
Norge

Aldersfordeling barn 0 - 18 år
29% i barnehagealder
43% 6-12 år
17% 13-15 år
12% 16-18 år

Barnehager

Læringsverkstedet bhg Ekornrud (0-6 år) 11 min
76 barn 0.9 km

Hoppensprett aktivitetsbhg. Gystad (1-6 år) 14 min
48 barn 1.1 km

Fladbyseter barnehage (0-5 år) 21 min
65 barn 1.7 km

Dagligvare

Coop Extra Algarheimveien 15 min

Kiwi Gystad 5 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige 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 Advokatene Sem og Johnsen Avd. Bekkestua Eiendomsmegling 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 2022
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Ullensaker har hatt jevn høy tilflytting og 
befolkningsvekst de siste årene, og det 
samme forventes i tiden som kommer. 

Jessheim har opplevd stor vekst og mange satsninger 
etter at Oslo Lufthavn Gardermoen ble hovedflyplass i 
1998. Mye har skjedd de siste årene og du som flytter 
til Jessheim kan dra nytte av nye skoler, barnehager, 
butikker og Jessheim Storsenter for å nevne noe. 

Åsmoen blir et spennende boligtilskudd i et område 
i sterkt utvikling hvor flere og flere velger å etablere seg.

Et område 
med 
positiv 
vekst

Du kjører til Oslo Lufthavn Gardermoen på ca. 15 minutter
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Jessheim Gardermoen

15 min 40 min

Oslo

Jessheim

39 min26 min

OsloLillestrøm
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Jessheim er en attraktiv og koselig by med et tilbud alle kan sette pris på, enten det er friluft 
eller det litt mer urbane som ligger hjertet ditt nærmest. Jessheim storsenter har blitt en 
sosial møteplass for mange, med mer enn 150 butikker og serveringssteder. Kultur er viktig i 
Jessheim, og Kultursenteret med dans, teater, revyforestillinger, kino og bibliotek ligger like 
i nærheten. 

Få det slik du ønsker

Mange gode fritidstilbud
Åsmoen er sentrumsnært, men samtidig 
tilbaketrukket og med grønne lunger på alle 
kanter. Det er masse å finne på, nærmest uansett 
hva du har interesse for. Jessheim Ridesenter 
ligger rett ved siden av tomta, og de tilbyr masse 
hyggelige aktiviteter for barn som elsker alt som 
har med hester å gjøre. 

Rett utenfor døra finner du et vell av turstier og 
skiløyper. Barnehage og skole er i barnevennlig 
gåavstand.

Det er mange gode grunner til at Jessheim har 
blitt en av Norges raskest voksende byer – og på 
Åsmoen har du mange av dem rett i nærheten.

Gode shoppingmuligheter og caféliv både i sentrum og på Jessheim storsenter.

Jessheim Ridesenter.
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Det lokale idrettslaget Ull/Kisa tilbyr fotball, håndball, friidrett og innebandy. Ull/Kisa IL 
Fotball er nok den mest kjente delen av idrettslaget, iført gule trøyer og grønne shortser. 
De spiller i dag i OBOS-ligaen. Rett øst for Jessheim sentrum ligger Jessheim stadion hvor 
du også finner friidrettstadionen, som blant annet arrangerte NM i friidrett i 2014.

Vær ute og nyt naturen

For de aktive

Nordbytjernet er et yndet 
friluftsted for Ullsokningene 
hele året, med badeplass 
om sommeren og akebakke 
om vinteren. Rundt tjernet 
er det anlagt turveg for 
rullestol og barnevogn. Du 
kan også bruke Nordby som 
utgangspunkt for lengre 
turer, - herfra strekker det 
seg en rekke turstier som 
inviterer til bruk, sommer 
som vinter. Og lenger inn 
ligger de dype skogene og 
venter, med bær, fiskevann 
og jaktmuligheter.

Jessheim stadion

Nordbytjernet
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Oversiktskart
Prosjektet består av til sammen 26 rekkehus med tilhørende carport. Innkjøring 
til feltet er via Markvegen og det er enkel adkomst til hvert hus. Det er ingen 
gjennomgangstrafikk. Det kommer lekeplass og sosiale soner. Landskapet  
rundt er landlig og består av skog, grønne lunger og hyggelig nærmiljø med 
variert bebyggelse.
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3D illustrasjon. Bildet kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Bildet er kun ment som en illustrasjon 
Fasadeututrykk vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
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Rekkehusene

• Ca. 99 kvm 

• To etasjer

• 3 soverom

• 1 bad

• 1 WC-rom

• Terrasse

• Hage

• Carport 15 kvm

• Utvendig bod 5 kvm

• Gjesteparkering

Rekkehusene på Åsmoen er utviklet spesielt for dette 
prosjektet, og er gjennomtenkte boliger med smarte løsninger. 
Alt for at du skal trives best mulig!  

Trekledning utvendig vil gi et varmt inntrykk som står godt til omgivelsene. Bredde,  
dybde og relieff på kledningen vil skape dynamikk i det arkitektoniske uttrykket.  
Rekkene fargesettes, hvor rekkehus innenfor samme rekke får samme fargepalett.
Boligene har enten vestlig eller sørvestlig beliggenhet og har god tilgang på sol.  Hvert 
rekkehus får egen carport med tilknyttet sportsbod. 

Innvendig er boligene lyse og romslige. Store vinduer sørger for godt med lysinnslipp. 
Første etasje består av entré og wc, adskilt kjøkken og stue. Herfra er det utgang til romslig 
markterrasse og videre ut i hagen. Trappen tar deg videre opp til andre etasje der du finner 
tre gode soverom, bad og bod. 

“Å få mest mulig kvalitet og brukervennlighet ut av hver eneste kvadratmeter som bygges, er en 
klassisk og svært viktig arkitektoppgave. Å bruke en rasjonell og industrialisert bygge prosess som 
grunnlag og grep for å senke den økonomiske terskelen for boligkjøpere, er et tema arkitekter 
har vært opptatt av i rundt hundre år. Og det er minst like viktig i dag som det var for hundre år 
siden. Desto mer man klarer å minimere byggekostnadene, desto flere mennesker får mulighetene 
til å bo i gode, sunne og vakre hjem.”  

–Tom Sletner i LPO Arkitekter

Boliger 
utviklet 
for godt 
naboskap
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Hus nr. 1
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 49,5 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

1

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 2
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 21,9 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

2
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Hus nr. 3
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 22,8 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

3

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 4
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 26,9 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

4
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Hus nr. 5
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 38,2 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

5

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 6
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
P-plass: 1
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 179 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

6
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Hus nr. 7
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 204,7 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

7

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 8
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 26,5 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

8
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Hus nr. 9
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 25,2 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

9

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 10
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 21,2 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

10
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Hus nr. 11
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 20,3 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

11

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 12
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
P-plass: 1
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 154 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

12
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Hus nr. 13
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
P-plass: 1
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 148 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

13

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 14
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 20,4 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

14

56  |  BoKlok Åsmoen BoKlok Åsmoen  |  57  



Hus nr. 15
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 21,4 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

15

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 16
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 25,2 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

16
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Hus nr. 17
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 26,6 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

17

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 18
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 171,8 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

18
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Hus nr. 19
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 172 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

19

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 20
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 42,3 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

20
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Hus nr. 21
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 44,8 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

21

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 22
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
P-plass: 1
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 170 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

22
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Hus nr. 23
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
P-plass: 1
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 112 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

23

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 24
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 24,7kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

24
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Hus nr. 25
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 24,7 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

Platting inngangsparti
11.0 m2

25

Avvik fra viste løsninger, samt de oppgitte arealer på boenhetens totalareal og de enkelte rom, vil kunne forekomme. 
Møblering og salgstegninger tar ikke hensyn til tilgjengelighetskravet. Møbler og stiplet innredning inngår ikke i standardleveransen.

Hus nr. 26
BRA:  99 kvm
P-rom: 95 kvm
Soverom:  3
Bad:  2

Terrasse: 10,5 kvm
Carport:  15 kvm
Utv. bod:  5 kvm
Hage: 52,0 kvm

Platting
inngangs-
parti

CARPORT/BOD PLAN 1 PLAN 2

Terrasse
10.5 m2

Utebod
5.0 m2

Stue
33.0 m2

Vp/tek/sjakt
1.5 m2

Kjøkken
7.0 m2 Soverom 1

14.5 m2

Soverom 3
7.0 m2

Soverom 2
7.0 m2

Bad
6.0 m2

Bod
1.0 m2

Gang
10.5 m2

WC
1.5 m2

Entré
3.5 m2

Platting inngangsparti
11.5 m2

Carport

Utebod/
Carport

26
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Et hus - mange muligheter

3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.
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Et hus - mange muligheter

3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.

80  |  BoKlok Åsmoen BoKlok Åsmoen  |  81  



Leveranse-
beskrivelse

Entre
Innredning: Ytterdør med vindu i 
sort farge S9000-N.                

Gulv: Lysegrå 30x30 fliser med fotlist 
i tre i hvit farge S0500-N og med 
synlige spikerslag.

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit 
farge S0500-N. Innerdører i hvit 
farge S0500-N med listverk rundt 
dør i samme farge og med synlige 
spikerslag.

Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag. Nedkassing av ventilasjon.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Lysarmatur i tak. 

Oppvarming: Varmekabler i gulv.

WC
Innredning: Hvit innredning og 
servant fra IKEA med skuffer og ett-
greps blandebatteri. Speilskap fra 
IKEA med integrert LED-belysning eller 
annet lysarmatur. Vegghengt WC. 

Gulv: Lysegrå 30x30 fliser med fotlist 
i tre i hvit farge S0500-N og med 
synlige spikerslag. Varmekabler i gulv.

Vegger: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Innerdør i hvit 
farge S0500-N med listverk rundt 
dør i samme farge og med synlige 
spikerslag. Dørlåsvrider type rød/hvit.  

Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag. Nedkassing av ventilasjon.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Lysarmatur i tak samt belysning i 
forbindelse med speilskap.

Oppvarming: Varmekabler i gulv.

Stue
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett 
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N 
og med synlige spikerslag.

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit 
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge 
S0500-N med listverk rundt dør og 
vindu i samme farge og med synlige 
spikerslag. Dekkbord i hvit farge 
S0500-N.

Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag. Synlig bjelke og dekkbord 
males likt som tak i hvit farge 
S0500-N. 

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Lysarmatur i tak og uttak for tv/
internett. 

Oppvarming: Varmepumpe og 
mulighet for ettermontering 
av peis. Peis er ikke en del av 
standardleveransen. 

Kjøkken
Innredning: Hvit kjøkkeninnredning 
fra IKEA med lys grå betongmønstret 
laminat benkeplate. Overskapene 
får trykklås og øvrig innredning 
får knotter og håndtak. Kjøkkenet 
leveres klart for integrerte hvitevarer, 
det leveres ventilator, skuff for 
avfallssortering under vask og 
kjøkkenvask fra IKEA med ett-greps 
blandebatteri. Hvitevarer er ikke en 
del av standardleveransen.

Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett 
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N 
og med synlige spikerslag.

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit 
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge 
S0500-N med listverk rundt dør og 
vindu i samme farge og med synlige 
spikerslag. Kitchen Board over 
kjøkkenbenk. 

Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag. Nedkassing/foring av 
ventilasjon over innredning og over 
døråpning.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Lyslist i LED under overskap, 
lysarmatur i tak og komfyrvakt.           

Oppvarming: Varmepumpe.

Teknisk/Bod
Innredning: Sikringsskap, 
varmtvannsbereder, 
vannfordelerskap, sluk og 
ventilasjonsaggregat. Alle tekniske 
installasjoner er montert åpent. 

Gulv: Grått gulvbelegg med oppbrett.

Vegger: Ferdigbehandlede MDF-
plater i hvit farge S0500-N. Innerdør i 
hvit farge S0500-N med listverk rundt 
dør i samme farge og med synlige 
spikerslag. 

Himling: Ferdigbehandlede MDF-
plater i hvit farge S0500-N. Taklister 
i hvit farge S0500-N leveres med 
synlige spikerslag.   

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Lysarmatur.

Trapp
Innredning: Hvitmalt furutrapp i 
farge S0500-N med beisede trinn. 

Soverom 1
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett 
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N 
og med synlige spikerslag.

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit farge 
S0500-N. Innerdør i hvit farge S0500-N 
med listverk rundt dør og vindu i samme  
farge og med synlige spiker slag. 
Dekkbord i hvit farge S0500-N.
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Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag, synlig bjelke males likt som 
tak og dekkbord i hvit farge S0500-N. 

Elektro: NEK 400 angir antall EL-

Oppvarming: Panelovn.

Soverom 2
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett 
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og 
med synlige spikerslag. 

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit 
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge 
S0500-N med listverk rundt dør og 
vindu i samme farge og med synlige 
spikerslag.

Himling: Sparklet og malt gips i hvit 
farge S0500-N. Taklister i hvit farge 
S0500-N leveres med synlig spiker.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 

Oppvarming: Panelovn.

Soverom 3
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett 
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og 
med synlige spikerslag.

Vegger: Sparklet og malt gips i hvit 
farge S0500-N. Innerdør i hvit farge 
S0500-N med listverk rundt dør og 
vindu i samme farge og med synlige 
spikerslag.

Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 

Oppvarming: Panelovn.

Bad 2.etg
Innredning: Hvit innredning og 
servant fra IKEA med skuffer og ett-
greps blandebatteri. Speilskap fra 
IKEA med integrert LED-belysning 
eller annet lysarmatur. Vegghengt WC, 
rett dusjhjørne med dusjgarnityr og 
blandebatteri. 

Gulv: Lysegrå matte 20x20 fliser og 
lysegrå matte 10x10 fliser i dusjnisje. 

Vegger: Hvite matte 20x40 fliser. 
Innerdør i hvit farge S0500-N med 
listverk rundt dør i samme farge og 
med synlige spikerslag. Dørlåsvrider 
type rød/hvit.  

Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag. Nedsenket himling. 

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Opplegg for oppvaskmaskin og 
tørketrommel. Spotter i tak samt 
belysning i forbindelse med speilskap. 

Oppvarming: Varmekabler i gulv.

Bod 2.etg
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett 
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og 
med synlige spikerslag.

Vegger: Ferdigbehandlede MDF-plater 
i hvit farge S0500-N. Innerdør i hvit 
farge S0500-N med listverk rundt 
dør i samme farge og med synlige 
spikerslag.

Himling: Ferdigbehandlede MDF-
plater i hvit farge S0500-N. Taklister i 
hvit farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Lysarmatur. Synlige tekniske 
installasjoner. 

Gang 2.etg
Gulv: Hvitlasert 3-stavs eikeparkett 
med fotlist i tre i hvit farge S0500-N og 
med synlige spikerslag. 

Vegger: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Innerdør i hvit 
farge S0500-N med listverk rundt 
dør i samme farge og med synlige 
spikerslag.

Himling: Sparklet og malt gips i 
hvit farge S0500-N. Taklister i hvit 
farge S0500-N leveres med synlige 
spikerslag.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Lysarmatur.

Carport
Gulv: Grus.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. 
Opplegg til eventuell fremtidig kurs for 
elbillader. Elbillader er ikke en del av 
standardleveransen. 

Sportsbod
Innredning: Dør i sort farge S9000-N.   

Gulv: Betong.

Vegger: Uisolert trevegg med synlige 
stenderverk. 

Himling: Uisolert tretak med synlige 
tilfarere.

Elektro: NEK 400 angir antall EL-
punkter og annet elektrisk utstyr. Åpne 
elektriske installasjoner.

Oppvarming generell: Varmepumpe 
og panelovner. Mulighet for å 
ettermontere peis. Peis er ikke en del 
av standardleveransen. 

Tekniske 
installasjoner 
generell:
NEK 400 angir antall EL-punkter og 
annet elektrisk utstyr. Det plasseres 
utelamper med bryter, ringeklokke, 
utekran og utvendig stikk. Uttak på 
lydvegg legges med åpne føringer 
langs list, uttak for tv/internett, 
trekkrør for internett, røykvarsler 
seriekobles, balansert ventilasjon 
m.m.

Utvendige 
overflater: 
Kledning/lektepanel er behandlet 
på 3 sider med ett eller to strøk med 
vannbasert maling. Det kan stå i 
3-5 år før videre behandling med 
toppstrøk. Sterk anbefaling om at 
kjøper allikevel behandler kledning 
så fort som mulig – gjerne første 
malingssesong. 

Planløsning og 
generelle forbehold:
• Boligene er ikke detaljprosjektert 

og mindre endringer på 
leveransen kan forekomme. 
Dette gjelder også elektriske 
punkter.

• Det kan forekomme mindre 
endringer på arealene som følge 
av detaljprosjektering.

• Kjøkken og våtrom leveres 
i henhold til tegninger fra 
leverandør.

• Stiplede objekter inngår ikke i 
leveransen.

• Det vil forekomme innkassinger/
nedsenket himling/foringer som 
følge av detaljprosjektering.

• Det vil forekomme synlige 
ventilasjonskanaler i bod.

• Plassering av 
varmtvannsbereder, EL-skap og 
øvrige tekniske installasjoner 
kan bli endret som følge av 
teknisk prosjektering. 

• Ved flikkarbeider/utbedringer 
vil malte overflater bli utbedret 
med flikkmaling og ikke maling 
av hele flater.
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Salgsoppgave Selger/ 
hjemmelshaver
Skanska Eiendomsutvikling v. Boklok, 
org.nr. 979476256
Lakkegata 53, 0187 Oslo

Byggemåte
Husene består av prefabrikkerte 
moduler i tre med plate på mark. 
Modulene bygges innendørs på 
fabrikk i Norge og monteres ute på 
byggeplassen. Se leveransebeskriv-
else for mer detaljer.

Overtagelse og inn-
flytting
Boligene er innflyttingsklare.

Midlertidig brukstil-
latelse/ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstil-
latelse for rekkehus 1, 2 og 5, datert 
13.03.23 og midlertidig brukstillatelse 
for rekkehus 3 og 4 datert 18.04.23. 
Det gjenstår noe mindre arbeid, 
som gartnerarbeid, asfaltering, 
ferdigstillelse av lekeapparater og  
tetthetsmåling før ferdigattest kan 
utstedes. Arbeidene skal utføres 
innen 01.06.23 og er ikke til hinder for 
at boligene kan overtas. 

Felleskostnader
Se vedlagte prisliste for felleskostnad-
er for den enkelte bolig

Priser
Boligprisene fremgår av vedlagte 
pris liste. Selger står til enhver tid fritt 
til å endre prisen på usolgte boliger.

Kjøpsomkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5 % 
av andel tomteverdi, ca. kr 89,- per 
kvm BRA (se prisliste). Gebyr for 
tinglysning av skjøte, f.t. kr 585,-. 

Tinglysningsgebyr og attestgebyr for 
pantobligasjoner i forbindelse med 
etablering av eventuelle lån, f.t.  
kr 793,- per obligasjon inkl. attest.  
Seksjoneringsgebyr kr 5 000,-. Se 
prisliste for total kjøpesum inklusive 
kjøpsomkostninger for den enkelte 
bolig. Det tas forbehold om endring 
av satsene for offentlige gebyrer og 
avgifter i tiden frem til hjemmels-
overgang finner sted. 

I tillegg innbetales à konto kr 50,-  
per kvm BRA til sameiet for likvid-
itet i oppstartsfasen. Dette er ikke 
en kjøps omkostning og beløpet 
vil innkalles fra den enkelte kjøper 
av sameiets forretningsfører i 
forbindelse med fakturering av 
fellesutgifter fra og med overtagelse. 

Betalingsplan
Det betales ikke forskudd. Kjøpesum 
og omkostninger skal innbetales før 
overtagelse. Kjøper plikter ikke å inn-
betale noen del av kjøpesummen før 
selger har stilt garanti iht. bestem-
melsene i bustadoppføringslova § 12.

Alle renter på beløp innbetalt til 
meglers klientkonto tilfaller i sin 
helhet selger under forutsetning av 
at selger har stilt garanti i henhold 
til bustadoppføringslova § 47. Stilles 
ikke slik garanti tilfaller rentene på 
innbetalt beløp kjøper. 

Oppgjør (kjøpesum, kjøpsomkostnin-
ger og ev. tilvalg) skal innbetales til 
meglers klientkonto senest én uke 
før overtagelse av eierseksjonen. 
Forsinkes betaling med mer enn 30 
dager for øvrige avtalte innbetalinger 
har selger rett til å heve handelen 
og foreta dekningssalg av boligen. 
Selger vil holde kjøper ansvarlig for 
selgers eventuelle økonomiske tap 
som følge av kjøpers mislighold. Sel-
ger har rett til dekning av sitt tilgo-
dehavende i kjøpers innbetalte del-
innbetaling, herunder også for renter 
og andre omkostninger, som påløper 
på grunn av kjøpers mislighold.

Garantier
Boligene selges i henhold til bustad-
oppføringslova, og selger plikter å 
stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum 
i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 
5 år etter overlevering av boligen til 
kjøper (gjelder kun kjøpere som er 
forbrukere). Dette følger av bustad-
oppføringslova § 12, og slik garanti 
skal være stilt av selger snarest etter 
avtaleinngåelse. 

Kostnader ved eventuelle påkrevde 
endringer av garantier knyttet til 
videre salg eller transport av kjøpe-
kontrakt bekostes ikke av selger. 
 

Formuesverdi og 
eiendomsskatt
Formuesverdien er foreløpig ikke 
fastsatt. Formuesverdien fastsettes 
av Skatteetaten etter en beregn-
ingsmodell som tar hensyn til om 
boligen er en såkalt «primærbolig» 
(der boligeieren er folkeregistrert 
bosatt) eller «sekundærbolig» (alle 
andre boliger man måtte eie). 
Interessenter oppfordres til å sjekke 
www.skatteetaten.no eller kontakte 
megler for nærmere informasjon om 
fastsettelse av formuesverdi og eien-
domsskatt. Det tas forbehold om at 
regel endringer kan medføre endret 
formuesverdi for boligene.  
Det er pt. ikke eiendomsskatt på bolig 
i Ullensaker kommune. 

Forretningsførsel
Utbygger har inngått en tidsbegrenset 
avtale med Obos Eiendomsforvaltning 
AS som forretningsfører for sameiet. 

Forsikring
Det er tegnet fullverdiforsikring gjen-
nom eierseksjonssameiet. Kjøper må 
selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Matrikkel/adresse
Gnr. 81, Bnr. 380 i Ullensaker kom-
mune. Seksjonsnummer for hver 
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bolig er fastsatt i forbindelse med 
seksjoneringen. Prosjektet er planlagt 
med i alt 26 boligenheter (kan endres). 
Eiendommen har adresse Kildeveien 
1-33. 

Tomt
Eiet tomt på ca. 7.415 kvm. Det vil 
bli foretatt grensejusteringer og 
sammenslåing av eiendommene i 
forbindelse med utbyggingen.
Det tas forbehold om mindre just-
eringer i tomtearealet. 

Reguleringsforhold 
/forholdet til offent-
lige planer
Eiendommen er regulert til byggeom-
råde for bolig, vei og lekeplass.
Tilstøtende eiendommer er regulert 
til boligbebyggelse.

Interessenter oppfordres til å 
kontakte megler ved spørsmål til 
reguleringen i området. Gjeldende 
reguleringsbestemmelser kan mottas 
fra megler ved henvendelse. 

Det er ikke konsesjonsplikt, odel eller 
boplikt på eiendommen.

Heftelser/
erklæringer/ 
rettigheter/ 
forpliktelser
Seksjonene overdras med de rettig-
heter og forpliktelser som grunn-
boken viser. Grunnboks utskrift følger 
som vedlegg til denne salgsoppgave. 
De fremtidige seksjonene vil være fri 
for rene pengeheftelser med unntak 
av lovpålagt panterett til sameiet 
som sikkerhet for oppfyllelse av den 
enkelte sameiers fellesforpliktelser 
(Eierseksjonslovens § 31). Det kan 
forekomme at servitutter/erklæringer 
blir tinglyst som pengeheftelser 
uten at dette har begrensninger for 

råderetten. Selger kan også tinglyse 
bestemmelser som er nødvendige 
for å gjennomføre prosjektet, pålagt 
av offentlige myndigheter eller 
nødvendige bestemmelser knyttet til 
sameiet eller naboforhold. Det er per 
i dag tinglyst heftelser/erklæringer 
på eiendommen. Pantedokument til 
selgers bank og til megler (pant og 
urådighetserklæring) tinglyses også, 
men disse heftelsene vil bli innfridd i 
forbindelse med kjøpers overtagelse 
av seksjonen.

For det tilfelle at nødvendige 
erklæringer ikke er tinglyst før over-
tagelse, plikter kjøper å medvirke til 
tinglysning av slike erklæringer. 
Kontakt megler for nærmere infor-
masjon. 

Avtalemessige  
forhold
Selger står fritt til å akseptere eller 
avslå ethvert kjøpetilbud, herunder 
bestemme om de vil akseptere salg 
til aksjeselskaper, samt om de vil 
akseptere salg av flere seksjoner til 
samme kjøper. Merk at eierseksjons-
lovens § 23 ikke gir anledning til at 
mer enn to seksjoner eies av en og 
samme juridiske person. Vedtekter 
for sameiet vil bli utarbeidet av selger 
i samarbeid med forretningsfører og 
sendes kjøperne i forbindelse med 
innkalling til konstituerende årsmøte. 
Det forutsettes at dokumentene 
aksepteres som grunnlag for hande-
len. Eventuelle ønskede endringer 
kan skje i henhold til vedtektene på 
senere generalforsamlinger/sameier-
møter. 

Selger vil benytte egen standard 
kjøpe  kontrakt for alle salg i prosjektet. 
Det forutsettes at bud er lagt inn på 
grunnlag av denne kjøpekontrakten 
og en eventuell aksept av bud fra 
selger gis under samme forutsetning. 
Standard kjøpekontrakt følger som 
vedlegg til denne salgsoppgave.

Det kan være aktuelt med reseksjo-

nering frem til siste seksjon er solgt, 
og kjøper/sameier kan ikke mot-
sette seg å undertegne nødvendige 
begjæringer/erklæringer i denne 
sammenheng. Kjøper/sameier plikter 
å medvirke til slik reseksjonering så 
fremt dette ikke vesentlig forringer 
verdien av kjøpers/sameiers egen 
seksjon.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustad-
oppføringslova som regulerer kjøpers 
(gjelder kun forbrukere) rettigheter 
og plikter ved avtale om oppføring 
av bolig og kjøp av fast eiendom der 
bygningen ikke er fullført når avtalen 
inngås. Ved salg til aksjeselskap 
eller annen profesjonell part legges 
Avhendingslovens bestemmelser til 
grunn, ikke Bustadoppføringslova. 
For øvrig gjelder Lov om eierseks-
joner (Eierseksjonsloven) for eier-
seksjonssameiet og driften av dette.

Avbestilling
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir 
kjøper en avbestillingsrett. Dersom 
slik rett benyttes vil kjøper bli holdt 
ansvarlig for selgers merkostnader 
og tap som følge av en eventuell  
avbestilling. Bestilte tilvalg og en-
dringer kjøper måtte ha gjort skal 
i slike tilfeller uansett betales av 
kjøper. Selger kan kreve utbetaling av 
Kjøpers delinnbetaling til dekning av 
avbestillingsgebyr eller vederlag etter 
dette punkt. 

Eierform og  
organisering
Eierseksjonen vil tilhøre et sameie 
som omfatter 26 boliger og uteareal. 
Selger forbeholder seg retten til å or-
ganisere og fordele parkeringsplasser 
på den måten som for selger anses 
mest hensiktsmessig, for eksempel 
som en del av sameiets fellesareal 
med dertil tilhørende bruksretter, 
seksjonert som tilleggsareal til den 
enkelte seksjon eller som en særskilt 

næringsseksjon. I forbindelse med 
overtagelser beholder selger forde-
lingsrett til parkeringsplasser inntil 
alle seksjoner er overlevert.

Seksjonsnummer og eierbrøk 
bestemmes i forbindelse med 
seksjoneringen. Sameiet vil ivareta 
forvaltning av fellesarealer innenfor 
eiendommen. 

Vedtekter vil bli utarbeidet av selger 
i samråd med forretningsfører før 
konstituerende årsmøte. Dokument-
ene vil i sin endelige form fremlegges 
i forbindelse med konstituerende 
årsmøte og kan senere endres. 

Som seksjonseier i et eierseksjons-
sameie, vil kjøper bli sameier i eien-
dommen med tilhørende enerett til 
bruk av sin boenhet. Seksjonseierne 
får felles bruksrett til sameiets 
fellesareal. De andre sameierne har, 
i henhold til Eierseksjonslovens § 31, 
panterett i seksjonen for krav mot 
sameieren som følger av sameie-
forholdet.

Hageareal tilhørende Boligen (jfr. 
Utomhusplan) vil tinglyses som 
fellesareal. Seksjonene vil i sameiets 
vedtekter bli gitt 30 års midlertidig 
eksklusiv bruksrett til hagearealet.  

Adgang til utleie
Boligene leveres ikke med separat 
utleieenhet.  
Det vil normalt være anledning til 
utleie av hele boligen eller enkelt-
rom (hybel) såfremt utleiearealet er 
bygningsmessig godkjent for varig 
opphold. En evt. leietaker må følge 
sameiets vedtekter og evt. ordensre-
gler på lik linje med eier.

Arealangivelser
Arealene oppgitt i prospektet er angitt 
i bruksareal (BRA) som er boligens 
mål innvendig, innbefattet innven-
dige boder, sjakter og vegger, men 
ikke medregnet yttervegg. I tillegg 

opplyses P-rom – dette er boligens 
bruksareal (BRA) fratrukket innvendige 
boder og veggene til disse. 

Arealer påført i prospektets plan-
tegninger er i noen tilfeller avrundet 
til nærmeste halve kvadratmeter. 
Arealer oppgitt på de enkelte rom 
på kontrakts tegning kan bli justert i 
forbindelse med detaljprosjektering. 

Det presiseres at verken sportsbod-
areal eller privat balkong-/terrasse-
areal er medregnet i bruksarealene 
oppgitt for den enkelte bolig i pros-
pekt og prisliste.

Energimerking 
Boligene har energikarakter A. 
Oppvarmingskarakter er oransje 
eller rød avhengig av beliggenheten 
i prosjektet. Energiattest kan fås ved 
henvendelse til megler. 

Tilvalg og endringer
Fristen for å gjøre tilvalg og endringer 
er løpt ut. 

Eiendomsmegler
PrivatMegleren Nyeboliger AS
Org.nr.: 817 509 282
Pb. 1747 Vika, 0121 Oslo

v/ megler
Øyvind T. Simonsen
Eiendomsmegler
Telefon: 951 29 631
E-post: oyvind.thorberg.simonsen@
privatmegleren.no

v/ megler
Fredrick Jansen
Eiendomsmegler
Telefon: 934 85 508
E-post: fredrick.jansen@privatmegler-
en.no

v/ ansvarlig megler
Anne May Guerrero-Wilner
Eiendomsmegler
Telefon: 466 34 369
E-post: annemay.guerrero-wilner@
privatmegleren.no

Megler har et vederlag på kr 50 000 
inkl. mva. per solgte enhet i prosjek-
tet. I tillegg kommer et oppgjørshon-
orar på kr 6 250 inkl. mva. Bonus ved 
utsolgt prosjekt. 

Dersom handel ikke kommer i stand, 
har megler ikke krav på provisjon. 
Vederlag og utlegg betales av selger.

Meglers rett til å 
stanse transaksjon, 
tiltak mot hvitvask-
ing
Iht. hvitvaskingsloven av 01. juni 2018 
om hvitvasking og terrorfinansiering 
er megler pliktig til å gjennomføre 
legitimasjonskontroll av oppdragsgiv-
er og kjøper. Reelle rettighetshavere 
skal også kartlegges. Dersom partene 
ikke oppfyller lovens krav til kunde-
kontroll kan megler ikke etablere kun-
deforhold og heller ikke gjennomføre 
transaksjonen. Er det mistanke om 
at transaksjonen har tilknytning til 
utbytte av en straffbar handling eller 
forhold som rammes av straffeloven 
§§ 131 til 136A kan megler stanse 
gjennomføringen av transaksjonen. 
Megler kan ikke holdes ansvarlig 
for konsekvenser dette eventuelt 
medfører.

Forbehold
Det kan forekomme avvik mellom  
leveransebeskrivelsen og plan-
tegninger. I slike tilfeller er det 
alltid leveransebeskrivelsen som er 
retningsgivende. Det gjøres opp-
merksom på at tegninger, herunder 
plantegninger, ikke er godkjent av 
kommunen. Dersom det er avvik  
mellom prospekt/internettside og 
leveransebeskrivelsen, er det den 
endelige leveransebeskrivelsen i 
kontrakten som gjelder. 
Omfanget av leveransen er begrenset 
til dette.
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Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, 
skisser, møblerte plantegninger m.m. 
er kun ment å danne et inntrykk av 
den ferdige bebyggelsen, og kan 
således ikke anses som endelig 
leveranse. Inntegnet utstyr/inventar 
medfølger ikke, så som f.eks. hvite-
varer på kjøkken og bad, møbler, 
lamper, garderober mm., og det vil 
derfor fremkomme elementer i pre-
sentasjonsmaterialet som ikke inngår 
i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet i 
salgs- og markedsføringsmateriell vil 
ikke passe for alle boliger. Innvendige 
3D-perspektiver er tatt fra arkitekt-
tegninger av ulike boliger og gjen-
speiler ikke en aktuell bolig. Inter-
essenter oppfordres derfor særskilt 
til å vurdere dette (solforhold, utsikt, 
beliggenhet i forhold til terreng og 
omkringliggende bygningsmasse 
mv.) før innlevering av kjøpetilbud.

Alle opplysninger i leveransebeskriv-
else og salgsoppgave er gitt med 
forbehold om selgers rett til en-
dringer som er hensiktsmessige og/
eller nødvendige, forutsatt at det ikke 
reduserer den generelle standard 
vesentlig. Kjøper aksepterer uten 
prisjustering at selger har rett til å 
foreta slike endringer. Eksempler på 
slike endringer kan være innkassing 
av teknisk anlegg, mindre endring av 
boligens areal eller lignende. 

Utomhusplanen i prospektet er av en 
slik karakter at den ikke kan anses 
som et kart, men en illustrasjons-
skisse fra landskapsarkitekt. 
Utomhusplanen er utarbeidet for 
å illustrere tomtens planlagte opp-
arbeidelse, men er ikke endelig 
fastsatt og kan endres i forbindelse 
med detaljprosjekteringen og den 
offentlige saksbehandlingen. Selger 
står fritt til å endre boligbetegnelse 
i prosjekteringsprosessen og det 
tas forbehold om eventuell mindre 
endring av antall boliger.

Selger forbeholder seg retten til 

å akseptere eller forkaste ethvert 
kjøpetilbud, herunder bestemme om 
de vil akseptere salg til aksjeselskaper 
samt om de vil akseptere salg av flere 
boliger til samme kjøper. 

Kjøpetilbud forutsettes inngitt på 
selgers standard kjøpekontrakt og 
budskjema/midlertidig kjøpekontrakt 
som vil bli benyttet ved salg. Selgers 
standard kjøpekontrakt forutsettes 
gjennomgått før kjøpetilbud inngis. 
Selger tar forbehold om å foreta just-
eringer i kjøpekontrakten som følge 
av offentlige krav m.m.  

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i 
kjøpers navn. Hvis interessent mot 
formodning ikke ønsker tinglysning 
av skjøte, må det tas forbehold om 
dette i budskjema/midlertidig kjø-
pekontrakt. Ved eventuell endring i 
eierskap eller navnendring fra kjøpers 
side etter bud/aksept vil det påløpe 
administrasjonsgebyr på kr 30 000 
inkl. mva. til selger. Eventuell endring 
krever selgers forutgående samtykke. 
Selger kan uten nærmere begrun-
nelse nekte slikt samtykke. Ervervet 
vil etter eventuelt samtykke kunne 
tinglyses direkte til tredjemann, men 
selger vil i forhold til oppgjør og kon-
traktsvilkår for øvrig kun forholde seg 
til førstegangskjøper. Oppgjør etter 
salg vil skje gjennom megler eller 
meglers underleverandør.

Selger forbeholder seg retten til å 
foreta kredittvurdering av kjøpere. 
Det tas forbehold om trykkfeil i 
prospekt, leveransebeskrivelse og 
salgsoppgave.

Som følge av Coronaviruset gjøres 
det oppmerksom på at det kan 
oppstå utfordringer knyttet til lever-
anser og forsinkelser som følge av 
endrede betingelser i leverandørk-
jedene og nasjonale og internasjon-
ale tiltak og retningslinjer/råd. Selger 
vil for holde seg til retningslinjer gitt 
av Folkehelseinstituttet og/eller andre 
relevante nasjonale instanser. Selger 
tar som følge av dette forbehold 

om konsekvenser for fremdrift og 
dato for ferdigstillelse. Selger vil 
varsle kjøper uten ugrunnet opphold 
dersom slike konsekvenser inntreffer. 
Tilsvarende forbehold gjøres gjel-
dende dersom fremdriften hindres 
som følge av krigen i Ukraina. Norge 
har sluttet seg til EUs sanksjonspakke 
og omfanget av de økonomiske og 
politiske virkningene av krigen er ikke 
mulig å forutse, herunder tilgang på 
varer og arbeidskraft.

Følgende doku-
menter utgjør en 
del av denne salgs-
oppgaven:
• Leveransebeskrivelse
• Plantegning og fasadetegninger
• Prisliste
• Foreløpig utomhusplan
• Budskjema/Midlertidig kjøpe-

kontrakt
• Selgers standard kjøpekontrakt
• Grunnboksutskrift
• Reguleringsplan- og bestem-

melser
• Utkast til vedtekter 

Oslo, 27.04.2023

90  |  BoKlok Åsmoen BoKlok Åsmoen  |  91  



BoKlok er forpliktet til en bærekraftig utvikling og har som 
mål at flere skal få realisert drømmen om å eie egen bolig. Vi 
skal være klimanøytrale i 2030 og det gjenspeiles i alt vi gjør. 
Vi er ansvarlig for hele verdikjeden, helt fra skogen og frem til 
hjemmet har blitt ditt. 

Skanska Husfabrikken i Steinkjer er totalleverandør av husmoduler på 
alle våre boligprosjekter. En effektiv og smart produksjon som sikrer 
kostnadseffektive boliger av høy kvalitet. Vi bygger i tre innendørs 
på fabrikk. I fabrikken går treet til forproduksjon og settes sammen 
til moduler. Deretter ferdigstiller vi det meste av installasjonene før 
modulene fraktes til byggeplassen og monteres en etter en. 

På denne måten beskytter vi ikke bare modulene for vær og vind, men 
minimerer byggetiden og arbeidet ute på byggeplassen. Til det beste for 
oss og naboene. Helt til slutt starter vi med utomhusarealene og legger 
til rette for trygghet, trivsel og fellesskap. 

Det beste av alt – etter at første spadetak er satt, er det allerede mindre 
enn et år til du kan flytte inn. Slik sørger vi for å skape hjem av god 
kvalitet, med så liten påvirkning på klima og miljø som mulig – til så 
mange mennesker som mulig.

Bærekraftig og trendy

Fra skog
til

hjem
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3D illustrasjon. Bildene viser elementer og materialer som ikke er del av standardleveransen. Peisovn, møbler og dekor er 
ikke en del av standardleveransen. Endelig utforming av alle innvendige overflater vil bli avklart i detaljprosjekteringen. 
Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon og avvik vil forekomme.

Fordelene med et helt nytt hjem er mange! Alt fra energi-
sparing til god design og høy kvalitet. I tillegg til den 
fantastiske følelsen av å være den første som bor i huset. 

Et nytt hjem er bortimot bekymringsfritt

• Ingen forskuddsbetaling ved signering av kontrakt.

• Lav dokumentavgift (2,5% av tomteverdien).

• Lovfestet reklamasjonsrett som gir deg fem 
bekymringsfrie år om noe skulle skje med 
boligen.

• Et tidsriktig hjem med smarte og moderne 
løsninger.

• Alt er nytt, og du slipper store 
oppussingskostnader.

... og energieffektivt

• Boklok benytter energiøkonomiske og 
klimavennlige løsninger i forbindelse med 
oppvarming, isolering og bygningsmaterialer. 
Varmepumpe er en del av standardleveransen 
og sørger for lav strømregning og et godt 
innemiljø.

Gleden av et 
nytt hjem
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3D illustrasjon. Illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er del av standradleveransen. Endelig utforming av vinduer  
vil bli avklart i detaljprosjekteringen. Takhøyden vil variere. Utsiktsforhold er kun ment som illustrasjon, og avvik vil forekomme.

EIENDOMSMEGLEREIENDOMSMEGLER

Tlf.Tlf.
E-postE-post

934 85 508951 29 631
fredrick.jansen@privatmegleren.nooyvind.thorberg.simonsen@privatmegleren.no

Les mer om Åsmoen på vår nettside:

Åsmoen, Jessheim

Fredrick JansenØyvind T. Simonsen

3D illustrasjoner kan vise elementer og materialer som ikke er en del av 
standardleveransen. Bildene er kun ment som en illustrasjon. Fasadeuttrykk 
vil kunne avvike fra ferdig bygg. Andre bygg, beplantning, vegetasjon og 
lekeapparater på tomten ellers er ikke endelig prosjektert. Omkringliggende 
naboeiendommer er vist med eksisterende eller antatt fremtidig 
bebyggelse. Bakgrunn og utsikt er kun ment som illustrasjon og avvik 
vil kunne forekomme. Boligene kan vise elementer som er ikke en del av 
standardleveransen. Avvik og endring på interiør vil kunne forekomme.

Design: vY Communication. 3D: Eve Images. 
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