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Illustrasjonsbilder – endringer kan forekomme.

GRUNNLOV § 3:
Turstier og skispor i eget nabolag
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Hele familien på søndagstur langs en av Tillers mange turstier.
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Den gode følelsen av

			helt

Bilde fra visningsrekkehuset på Tillerlandet.

nytt bad
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På badet har vi valgt pene, tidløse flis og møbler som utgangspunkt.
Gled deg til å starte dagen i et bad som er lyst, moderne og praktisk innredet.
Om du ønsker tilpasninger, kan dette naturligvis avtales tidlig i prosessen.
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Illustrasjonsbilder – endringer kan forekomme.

Det er på kjøkkenet det skjer
På kjøkkenet har vi valgt tidsriktig innredning med rene,
moderne linjer fra Aran. Integrert kombiskap, platetopp,
stekeovn oppvaskmaskin fra Ariston medfølger.
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Bilde fra visningsrekkehuset på Tillerlandet.

Gled dere til deres
nye kjøkken!

Illustrasjonsbilder – endringer kan forekomme.
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Midt i smørøyet

for aktiv fritid
I Tillerlandet ligger alt til rette for å komme seg ut. Rett i eget nabolag
finner du fine turstier, skiløyper og Nidelva/Leirfoss-områdene som
innbyr til uteliv både sommer og vinter. Tiller og Sjetne idrettslag tilbyr
begge organisert trening i fotball, håndball, ski og andre idretter.
Visste du at siste etappe i Pilgrimsleden fra Sverige til Nidarosdomen
går gjennom Tillerlandet?

GRUNNLOV § 6:
Du skal aldri bo lenger unna skogen
enn du kan kaste en kongle.

Rundt Tillerlandet ligger alt til rette for å holde seg i form.

10

Strak vrist og frekke ﬁnter på City Syd-banen ikke langt fra Tillerlandet.
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GRUNNLOV § 4:
Mer enn fem minutter unna nærmeste
kjøpesenter skal ingen måtte bo.
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Kort vei til alt du trenger
Tillerlandet ligger bare fem små minutter fra Trondheims mest innholdsrike
handleområde. Her finner du mange kjøpesenter, byggevare, planter, møbler,
sport, restauranter, kafeer og takeaway, samt hverdagsviktige tilbud som lege,
apotek, post, bank, dyreklinikk og treningssenter.

For barnefamilier er kort vei til skoler
og barnehage g jerne det viktigste.
Rett i nærheten finner du barne-,
ungdoms- og videregående skoler,
og rundt Tillerlandet ligger det mange
barnehager.
Se kart på neste side.
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Nært, enkelt og sentralt

Her ser du hvor lettvint og praktisk det blir å bo på Tillerlandet. Skoler, barnehager og alle hverdagsbehov
ligger like i nærheten, samtidig som du bor langt unna trafikkstøyen fra hovedårene.
På det andre kartet ser du utomhusplanen for Tillerlandet, med mange grøntarealer, store lekeplasser og enkel
adkomst. Tomta vil opparbeides med parkmessig utforming, friområder og helt uten g jennomgangstrafikk.
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TILLERLANDET
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BARNEHAGE
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REKKEHUS B5
DEL 2
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REKKEHUS PLANLØSNINGER
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Illustrasjonsbilder – endringer kan forekomme.

Planløsninger

På de følgende sidene finner du planløsninger
for de to ulike rekkehustypene vi bygger
i Tillerlandet B5 del 1. Du ser også rekkehusenes
beliggenhet på området og boligens
uteområder/carport.

Illustrasjonsbilder – endringer kan forekomme.

6 flotte rekkehus 86 - 120 kvm
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Illustrasjonsbilder – endringer kan forekomme.

Flotte rekkehus

		 med smarte løsninger

Illustrasjonsbilder – endringer kan forekomme.
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• Vannbåren varme via radiator
• Parkett på alle gulv
• Sportsbod
• Solvendte terrasser
• Egen tomt

23

BREDBÅND

MED ALLE MULIGHETER
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Til beboere på Tillerlandet

Dato: 01.09.2014

Velkommen som kunde hos Get Loqal.
Get Loqal er et ekspansivt bredbåndsselskap, og en av Midt-Norges ledende bredbåndsleverandører. Vi startet
byggingen av et fremtidsrettet fiberbasert stamnett i Midt-Norge allerede i 2002. Nettet har i dag kapasitet for å
kunne dekke dagens og fremtidens bredbåndstjenester. Selskapet er en avdeling i Get AS.
Get Loqal leverer i dag digital-TV, internettaksess, bredbåndstelefoni, datakommunikasjonstjenester og
nærliggende produkter/tjenester til kommuner, næringsliv og privatmarkedet i Midt-Norge - og har i dag over
30 000 kunder. Vårt hovedkontor ligger i Brattørkaia 15, like ved Rockheim i Trondheim sentrum. I tillegg har vi
kontorer i Stjørdal i Innherredsvegen 74.
I prosjektet Tillerlandet blir det installert et moderne fibernett som gir beboerne mulighet for tilpasning av
bredbåndstilbudet til eget behov.
Som beboer i Tillerlandet er følgende tjenester avtalt med utbygger og inkludert i fellesutgiftene:
TV
Get Start, digital grunnpakke med mulighet for å velge inntil 20 kanaler selv.
1 stk. Get box Mikro.
Internett
Trådløs fibersentral med 10/10 Mbit linje.
Du har også muligheten til å bestille tilleggstjenester. Dette kan for eksempel være økt internetthastighet, flere
tv-kanaler eller telefoni. Disse tjenestene kommer i tillegg til de som er inkludert i fellesutgiftene og vil, om du
velger å oppgradere ditt bredbåndstilbud, bli fakturert deg direkte.
Se egen brosjyre for mer informasjon om andre tilleggstjenester, eller se www.getloqal.no
Du kan også kontakte oss på telefon 07246, så hjelper vi deg!

Hilsen
Get Loqal
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Med kvalitet og kloke løsninger i høysetet:

Utbyggere som vet
hvordan små og store
familier vil bo
Bak Tillerlandet står Veidekke Eiendom og OBOS, to velrennomerte utbyggere med lang erfaring i å bygge familievennlige boliger. I et hektisk eiendomsmarked med mange
aktører og prosjekter gjør du klokt i å velge utbyggere
med solid omdømme og god forståelse for kundenes behov.
– God eiendomsutvikling krever lokalkunnskap og forståelse for markedet
og offentlige rammebetingelser. Men først og fremst krever det innsikt i folks
behov og prioriteringer, sier prosjektleder Jan Anders Syltern i Veidekke
Eiendom.
Erfaring gir trygghet
Veidekke er en ledende skandinavisk entreprenør og utvikler av boliger og
næringseiendommer. Selskapet har bygget boliger siden 1950-tallet og skal
bygge mange flere i årene som kommer. Strandkanten i Tromsø,
Smedasundet i Haugesund, Saltsjöbaden i Stockholm og gigantprosjektet på
området til Norges Varemesse på Sjølyst er bare noen av de store og
spennende boligprosjektene Veidekke har stått bak. I Trondheim har
selskapet hatt ansvaret for populære boligprosjekter som Sentralbadet,
Bergheim Amfi, Startbo, Persaunet 1-4 og nå Tillerlandet.
Setter høye krav
– Skal vi lykkes i eiendomsmarkedet, må vi være årvåkne på hva slags boliger
og livsstil folk til enhver tid ønsker seg. Felles for boligprosjektene vi er
involvert i, er samspillet mellom kvalitet og funksjon. Vi setter særdeles høye
krav til boligene vi leverer, og vi er alltid opptatt av hva markedet til enhver tid
er på jakt etter, sier Syltern.

OBOS, Oslo Bolig- og Sparelag, er en medlemsorganisasjon
med over 330 000 medlemmer.
I over 80 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg
måte. Hovedkontoret ligger i Oslo, og avdelingskontorer i Østfold, Vestfold, Hedmark,
Rogaland, Hordaland og Trøndelag. Vi tilbyr årlig cirka 1000 nye boliger til våre
medlemmer, og vil nærme oss 2000 boliger i årene som kommer.
I Trøndelag kan vi tilby varierte boligtyper i flere prosjekter, alene eller sammen med andre
utbyggere. På Tillerlandet samarbeider med Veidekke for å lage et flott boligområde.
Sammen med Veidekke kan vi også tilby boliger i prosjektet Hornebergtunet, Tiller.
Videre tilbyr vi boliger i Hårstadhaugen på Tiller, Væretrøtoppen på Være og
Ladebyhagen på Lade. OBOS har ambisjoner om å kunne tilby inntil 200 nye boliger
i året til våre medlemmer i Trøndelag i årene som kommer.
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REKKEHUS KJØPSBETINGELSER
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Kjøpsbetingelser for rekkehus
under oppføring i prosjektet Tillerlandet Rekkehus B5
Del 2 av 15.06.15

GENERELL ORIENTERING

Kopi av reguleringsplan og kart kan fås utlevert hos megler.
Vi oppfordrer interessenter til å g jøre seg kjent med disse.
I tillegg til dette området, er omkringliggende
landbruksområde under vesentlig utbygging og/eller
omregulering i all hovedsak til boligformål. Konf. megler.

Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6110, Sluppen, 7435 Trondheim

Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp
via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er
inkludert i kjøpesummen.

BESKRIVELSE

Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som
medfører behov for tiltak.

Fordelen ved å kjøpe nytt:
• God tid til å forberede og planlegge overgangen til ny bolig
• Faste priser, og ingen prisøkning i byggeperioden for
solgte enheter
• Ny og lettstelt hverdag med enkelt
renhold og minimalt vedlikehold
• Praktiske og tiltalende løsninger, tilpasset dagens tekniske
krav til bl.a. energiøkonomisering og lydisolering
• Personlige tilpasninger g jør boligen ekstra attraktiv
• Lav dokumentavgift. Kun 2,5% av tomteverdi
• Ettårsbefaring av leiligheten
• Økonomiske garantier i fem år,
og fem års reklamasjonsrett

Brukstillatelse/ferdigattest:
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse.
Visning
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no
eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.
Ansvarlig megler
Tonje Borthen, Avd.leder/Megler
Telefon: 41 60 54 22
E-post: tonje.borthen@em1mn.no

Beskrivelse av prosjektet:
Salgstrinn 3, del 2 består av 6 av 12 rekkehus av totalt planlagt
52 stk. Boligene får egne bruksnummer med pliktig medlemskap i områdets velforening for drifting av veier/fellesareal/
lekeplasser.
Området vil også bebygges med 3 leilighetsbygg med 117
leiligheter og 5 eneboliger.

Meglerteam :
Katrine Brekke Borren, Eiendomsmegler
Telefon: 916 65 104
E-post: katrine.borren@em1mn.no

Adresse og matrikkelnummer:
Adresse pr i dag, Movollen 46-62, 7092 Tiller.
Eiendommen har pr i dag gnr. 324 og bnr. 161-169
i Trondheim kommune.
Eiendommen vil bli sammenføyd og fradelt, og hver /bolig
blir tildelt endelig matrikkelnummer og endelig adresse.

ØKONOMI
Pris
Se prisliste.

Tomt:
Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling
ved endelig oppmåling utført av kommunen. Estimert
tomtestørrelse fremkommer av prisliste.

Betalingsbetingelser
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når
avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videre
formidlet til utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig
skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan
denne stilles som sikkerhet etter meglertakst utført av
EiendomsMegler1.

Innhold:
Se vedlagte plantegninger for den enkelte bolig.
Standard/ Byggemåte/Oppvarming:
Se selgers leveransebeskrivelse

Finansiering
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning g jennom en
samtale med en av SpareBank 1 sine mange finansielle
rådgivere. Kontakt megler om dette.

Regulering:
Eiendommen omfattes av Detaljregulering av Sjetnan Nedre,
gnr 324 bnr 1, 40 og 54, godkjent i bystyret 23.05.13.
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ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg
til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
Dokumentavgift,
2,5 % av tomteverdi
kr se prisliste
Tinglysingsgebyr skjøte p.t.
kr
525,Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.
kr
525,Andel fradelingskostnad
kr 28.420,Stiftelsesgebyr velforening
kr
500,Startkapital velforening
kr
5.000,-

Selger:
Sjetnan Nedre AS , org.nr: 991 675 299.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser,
etter nærværende avtale til annet selskap innenfor samme
konsern eller annet selskap som kontrolleres direkte eller
indirekte av de som i dag kontrollerer selger. Med ”overdra”
menes enhver form for overdragelse. For overdragelse til
andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper samtykke.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Tilknytning kabel-tv/internett leveres av utbygger.
Abonnement bekostes av kjøper.

Overtakelse:
Beregnet ferdigstillelse er 12-14 mnd etter at selgers
forbehold er frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk
er innfridd eller ikke.
Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt,
så skal dette beregnes etter 14 mnd fra sletting av selgers
forbehold.

En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må
dekkes av kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets
driftskonto.
Tinglysingsdommeren avg jør om dokumentavgiftsgrunnlaget
aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev.
reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.

Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke
være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal
avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger
ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse
har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne
finne sted er at fullt oppg jør inklusiv omkostninger er
bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av
ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.
Garasje/parkering:
Carport og utvendig biloppstillingsplass på egen tomt.
Velforening:
Det er pliktig medlemskap i velforening som blir etablert i
boligfeltet. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å
vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter.
Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med
sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting,
nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste.
Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som
etableres for det samlede boligfelt eller etableres som et
realsameie hvor en ideell andel overskjøtes den enkelte
eiendom innenfor prosjektet. Kostnadene ved forvaltning av
slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i velforeningen
og er stipulert til kr 220 pr mnd.
Dokumentavgift for ideell andel fellesareal er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien, og betales ved overskjøting.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig
brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller
innbetale oppg jør uten at ferdigattest /midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det g jøres oppmerksom på at oppg jørs- og overtagelsesdato
vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på
eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige
leiligheter/fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke
nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/
hjemmelsovergang ikke er g jennomført. Kjøpesummen vil bli
stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter
er på plass, ev så kan utbetaling av oppg jør skje på bakgrunn av
§47 garanti.
Boligen skal leveres i byggreng jort stand, og fellesarealer
i ryddet stand.

Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av velforening og den enkelte boligkjøper
anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler
og andre avtaler med ev. følgende leverandører:
•
•
•

Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av felles- og uteareal skjer samtidig med at den
enkelte rekkehus overtas. Det vil g jennomføres en befaring av
felles/utomhusarealer med styret for velforeningen for å
avdekke evt. feil og mangler samt manglende ferdigstillelse.

Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter.
Forretningsfører (OBOS Eiendomsforvaltning AS)
Leverandør av TV og internett. (det er inngått avtale
med GET Loqal med 3 års bindingstid)
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GENERELLE FORUTSETNINGER

Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan
ikke nektes av kjøper selv om fellesareal/utomhusareal ikke er
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er
ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider
anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om
muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers
klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i forhold til med manglene.

Kjøpsbetingelser:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig.
Boligen er i fortsettelsen omtalt som leilighet. Avtale anses
inngått når kjøper har levert megler skriftlig bindende
bekreftelse på kjøp og aksept er meddelt.
Kjøpsbetingelsene utg jør, sammen med akseptbrev,
leveransebeskrivelse og skriftlige opplysninger i prospekt/
brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene for kjøp av den
aktuelle leiligheten.

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen,
med beløp utarbeidet av takstmann.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse g jelder også
for de forhold som g jenstår for å få ferdigattest.

Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt
med endelige vedlegg inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at
detaljbestemmelser først kan bli avklart på dette tidspunkt.
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider
mot hverandre, g jelder yngre bestemmelser foran eldre,
spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt
for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Heftelser/servitutter:
Ingen heftelser følger eiendommen ved salg.
Uvedkommende heftelser/kjøpekontrakt vil bli slettet
for selgers regning før utbetaling av oppg jør.
Det er pt tinglyst følgende servitutter:
09.04.14 Dagboksnr 292694
Bestemmelse om vann/kloakkledning. Reg.plan 20110067

Kjøper g jøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og
oversiktstegninger i perspektiv, fotos, annonser, bilder og
planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet.
Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor
inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning,
møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i
den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av
avtalevilkårene for kjøpet.
Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i områdets velforening.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være
tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger
opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler
som har innvirkning på denne
Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter/ erklæringer/heftelser som måtte bli påkrevd av
offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift
og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av
energi/nettverk m.m.

Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt tilsvarende
0,75 promille av vederlaget i inntil 100 dager der det er
eietomt, på festet tomt er satsen
1 promille.
Kontraktsvilkår:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni
1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny
bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker
betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes
uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Selgers forbehold:
Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i
form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.
• At det forhåndsselges 50% av salgsverdi for rekkehusene
slik at, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering
innvilges for prosjektet.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan
innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Selgers forbehold skal være avklart innen 15.12.2015.
Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette
forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er
innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget
igangsettingstillatelse.
Dette er ikke meglers avg jørelse og ansvar, og kjøper er
innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som bærer
all risiko for å få prosjektet realisert.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til
eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller
anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig
kommer g jeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper
anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er
ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av
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lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger
kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

a. som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer,
b. som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c. som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold
til kjøpers interesse i å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet.

Garantier:
For enheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal
selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47. Garantien er g jeldende i
byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen jfr. § 12.
Garantien g jelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og
for boligdelens fellesareal, utomhusareal, herunder
ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr. Bustadoppføringslova
§ 12 vil bli rekvirert når bindende kjøpsbekreftelse er
akseptert.

Selgeren skal skriftlig klarg jøre for kjøperen de
kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold
til Bustadoppføringslovas regler om endringer og
tilleggsarbeid. Selger kan kreve tilleggsvederlag for
nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøperens
side. Selgeren kan også kreve at kjøperen stiller sikkerhet for
selgerens krav på tilleggsvederlag.

De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom kjøper
og selger, og garantiene sendes av praktiske årsaker til
EiendomsMegler1 på vegne av kjøper. Garanti blir tilsendt
kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti vil denne bli tilsendt
forretningsfører/formann i velforening.

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/
underleverandør kreve at kjøperen betaler forskudd for
vederlag for endringer og tilleggsarbeider.
Uten §47-garanti, forfaller kostnader knyttet til
kundeendringer til betaling sammen med kjøpesummen
for leiligheten.

Eventuelle mangler må varsles til selger så snart som mulig
etter at de er oppdaget, eller etter at det var mulig å oppdage
dem. Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagelsen,
jfr. Bustadoppføringslova § 30.
Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken
teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi
hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i
kjøpekontrakten, g jelder følgende krav:
• De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
• Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i
henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i
kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i
standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008

All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje via meglers
klientkonto.
Dersom det likevel inngås avtale om at fakturering skal skje
direkte til kjøper fra selger eller underleverandør, skal forfall
tidligst være samme dag som overtakelse.
Selgeren skal skriftlig klarg jøre for kjøperen de tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene
kjøperen krever. Om selgeren vil påberope seg tilleggsfrist,
skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller
tilleggsarbeidene.
Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr.
Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til
5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse
er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i
samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Det g jøres oppmerksom på at ihht. til kravene i TEK 10 må
ikke vinduer leveres som åpningsvinduer.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som
er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten
forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere
byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre
innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett
til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å
g jennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte
bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene
uten ugrunnet opphold.

Forsinket betaling:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i
henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket
betaling (forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan likeledes da
nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.

Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer
eller tilleggsarbeider:

Selv om deler av oppg jøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper
betale forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til fullt
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oppg jør samt omkostninger er mottatt meglers klientkonto.
Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til betaling finner
sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av
beløp innbetalt til meglers klientkonto.

forhold som kjøper er blitt g jort 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 inngås.

Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge
betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Endringer i gebyr/omkostninger:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant
annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden
mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget øke
tilsvarende.

Dersom kjøper ikke har betalt innen 15 dager etter avtalt
overtagelsesdato, kan selger med 10 dagers varsel heve kjøpet
og videreselge eiendommen (dekningssalg). Kjøper skal i så fall
erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i
Bustadoppføringslova § 58.

Transport av avtalen:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra
selger.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli
akseptert.
Etter denne dato kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

Forsinket levering:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til
kjøper etter reglene som g jelder i Bustadoppføringslova.
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes
force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger
en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes
spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade,
innbrudd e.l. g jøres det spesielt oppmerksom på at dette kan
gi selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon
overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til ved salg av
nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker
eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt
markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og
illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i
sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/
selgers samtykke.
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk
på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av Bustadoppføringslova.
Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser
og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.
Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt
energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering
på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått
utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets
tekniske leveranse, må disse fremlegges etter ferdigstillelse.

Vedlegg til kontrakt:
Tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger er vedlegg
til kontrakt, men kan fås ved henvendelse til megler.
Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova og
Eierseksjonsloven som i sin helhet kan leses på lovdata.no på
følgende lenker;

Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale
er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig
areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til
bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass
og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav
mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 %
mindre/større enn markedsført areal.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/
1997-06-13-43?q=bustadoppf%C3%B8ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/
1997-05-23-31?q=eierseksjonsloven
Dersom kjøper ikke har tilgang på internett, kan megler
kontaktes slik at kjøper får utlevert et eksemplar av lovene.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
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

Budgiving:
Ordinære budfrister g jelder ikke da selger er profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til å
akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste.
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Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende
kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers
kunnskap.
Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også
knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og pris på denne.
Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil
nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppg jør foretatt.
Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i
opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers
leverandører. All informasjon er godkjent av selger, hvor selger
innestår for innholdet.
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REKKEHUS DEKLARASJON
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Utstyr som er vist stiplet og møbler inntegnet på illustrasjoner og salgstegninger er ikke omfattet av denne leveranse. Det presiseres at salgstegningene er
utarbeidet tidlig i prosjektutviklingsfasen og at endringer kan bli nødvendige (krav fra det offentlige, eller tekniske løsninger etc.) Tekniske installasjoner vil
bli lagt til underordnede rom, i tekniske sjakter og over himlinger. Sjakter, ned- og utforinger for tekniske føringer vil kunne bli endret pga.
detaljprosjektering. Endelige tegninger vil foreligge når detaljprosjekteringen er utført.

Sjetnan Nedre AS betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Disse endringene skal ikke
redusere byggets kvalitet, og gir ikke rett til prisjustering, med mindre endringen er som følge av offentlige krav eller pålegg.

Denne deklarasjon beskriver hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk
forskrift TEK’10 gjelder for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til
toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref fellesbestemmelser del 1.

GENERELLE FORUTSETNINGER

Byggeplass: Tillerlandet, Trondheim kommune

Arkitekt: Svein Skibnes Arkitektkontor AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Byggherre: Sjetnan Nedre AS c/o Veidekke Eiendom AS, Pb. 507 Skøyen, 0214 Oslo

GENERELL ORIENTERING

Deklarasjon	
  for	
  Tillerlandet	
  Rekkehus,	
  felt	
  B5
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Platehimling

Flis (BxH) 40x20
Liggende

Gips,
sparklet og malt

Gips,
sparklet og malt

Flis 10x10

Alloc laminat,
grå

Eikeparkett
inkl. tilpasset
gulvlist

Vinylbelegg

STUE

BAD

WC

SOVEROM

ROM UNDER
TRAPP

Gips, støvbundet

Gips,
sparklet og malt

Gips,
sparklet og malt

Eikeparkett
inkl. tilpasset
gulvlist

KJØKKEN

Gips,
sparklet og malt

Gips,
sparklet og malt

Gips,
sparklet og malt

Gips,
sparklet og malt

Eikeparkett
inkl. tilpasset
gulvlist

Gips,
sparklet og malt

Himling

ENTRÈ / GANG

Innvendig
vegger

Gips,
sparklet og malt

Gulv

Alloc laminat,
grå

Rom
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1 veggpunkt for belysning
2 uttak
Uttak til tekniske installasjoner
Uttak til vaskemaskin

Sluk
Fjernvarmesentral/ rørfordeling
Vannmåler

Vegghengt toalett
Vegghengt servant

1 takpunkt
2 uttak
1 takpunkt
2
2 uttak pr. påbegynt 4m gulvareal

Vegghengt toalett
Dusjhjørne med rette glassvegger
type Gustavsberg Nautic eller
tilsvarende, batteri og garnityr

Avsatt kran til oppvaskmaskin

Belysning i tak
2 uttak
Varmekabler i gulv

1 stikk v/tak med bryter på vegg
2
2 uttak pr. påbegynt 4m gulvareal
6 uttak ved TV punkt
Punkt for kabel-tv / fiberkabel
Baderomsinnredning fra
badekabinleverandør. Egen
spesifikasjon følger som
vedlegg til kontrakt.

Kjøkkeninnredning av type
Aran eller tilsvarende i hvit,
glatt utførelse. Egen
spesifikasjon følger som
vedlegg til kontrakt.

Ettgreps kjøkkenbatteri
m / høy tut

1 stikk v/tak med bryter på vegg
2 uttak pr. 2m kjøkkenbenk
1 benkearmatur
Stikk for komfyrtopp, stekeovn,
oppvaskmaskin og kjøl/frys

Innredning
Hvit skyvedørsgarderobe
med hvite profiler ihht
tegning, der dette er vist på
salgstegninger

Sanitær

1 eller 2 takpunkt med bryter
(avhengig av areal)
Sikringsskap på sjakt

Elektro (ihht NEK)

2
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Ferdigbehandlet på begge sider. Vinduer leveres med 2-lags energiglass. Innadslående vinduer med furukarm, innvendig karm er malt
fra fabrikk. Balkongdører i samme kvalitet som vinduer.

Det vil være inspeksjonsluker på bad og/eller bod/gang/soverom.

Leveres som hvit glatt Swedoor Jeld-wen eller tilsvarende.

Innvendig trapp er i hvit utførelse med tette trinn. Trinn leveres lakket/beiset furu.

Det leveres komplett anlegg frem til forbruk; inntak, jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. Anlegget legges i hovedsak skjult der dette
er mulig ut fra konstruksjonsmessige årsaker. Alle rekkehus leveres med eget sikringsskap. Plassering av el.punkter vises av
elektrotegning. Antall punkter leveres i henhold til NEK.

Det leveres en trippelløsning (fiberkabel) med uttak for TV, bredbånd og bredbåndstelefon. Det er inngått felles avtale på vegne av
sameiet om levering av tv og internettjenester med Loqal/Get som leverandør. Avtalen har bindingstid på 3 år.

Boligen leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Kjøkkenhette har separat ventilasjon med eget utkast.
Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod eller lignende.

Boligene er tilknyttet fjernvarmenettet og primæroppvarming skjer med radiatorer. Radiatorene plasseres under vindu så langt det er
praktisk mulig. Det leveres elektrisk gulvvarme på bad. Inntak for fjernvarme plasseres i bod/teknisk rom.

Vann og avløpsledninger fra offentlig nett til bygg. Komplett opplegg med bunnledninger, vann og avløp, sluk i våtrom, drenering,
taknedløp og forskriftsmessig avlufting. Alle armaturer av ettgreps-type.

Integrert kombiskap, platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin fra Ariston medfølger.

Det leveres badekabiner. Se egen spesifikasjon/tegninger.

Hvert rekkehus leveres med 1 stk 6 kg’s pulverapparat. Røykvarsler i hver etasje.

Vinduer:

Himling:

Innv. dører :

Innv. trapp:

El-fordeling:

Signalanlegg:

Ventilasjon:

Oppvarming:

Sanitæranlegg:

Hvitevarer:

Bad:

Varsling:

Rev. 22.05.2015

Utforinger, listverk og omramminger i gran/furu, hvitmalt med synlig innfesting. Tørre rom: Fotlist i lakkert eik.

Listverk:

GENERELT:

3

39

Fasader blir levert med panelkledning i tre. Fargevalg og uttrykk velges av prosjektets arkitekt.

Ferdigbehandlet dør av typen Swedoor Jeld-wen, type P1200 eller tilsvarende.

Utvendig bod har betonggulv og synlig bindingsverk med ubehandlet gips der det er brannkrav.

Det leveres 1 stk. postkasse pr hus, plassert etter anvisning fra arkitekt/Posten.

Det installeres 1 stk. ringeklokke ved inngangsdør til hvert rekkehus.

Vannbåren varme måles via fjernvarme med individuelle undermålere for hvert enkelt rekkehus. Faktureres a konto, med avregning
etter forbruk.

Utomhusanlegg opparbeides i henhold til utomhusplan. Endringer vil forekomme. Opparbeidelse av plen, isådd. Veier og plasser
asfalteres.

Det legges opp til bruk av avfallssug på hele området Tillerlandet.

Fasade:

Ytterdør:

Utvendig bod:

Postkasser:

Ringeklokke:

Måling:

Utendørsarbeid:

Avfall:

Rev. 22.05.2015

TILVALG/ENDRINGER

Elementbygg i tre med flatt tak. Bunnplate i plasstøpt betong.

Bygget:

4
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Det er ikke åpnet for følgende endringer:
� Bærevegger/bærekonstruksjoner
� Innvendige lettvegger
� Dørplassering / slagretninger
� Fasader
� Ventilasjonsanlegg, sjakter / nedforinger / innkassinger
� Varmeanlegg
� Vann / avløp / sluk etc.
� Plassering av hvitevarer og type skrog på kjøkken

Rev. 22.05.2015

Det er åpnet for blant annet følgende kundetilvalg:
� Parkett
� Varmekabler i gulv i entre/gang (elektrisk)
� Flis (velge mellom beige/brun eller hvit/svart)
� Malingsfarge på innvendige vegger (hele rom, ikke kontrastvegger)
� Fronter, benkeplate, beslag og hvitevarer på kjøkken
� Elektroinstallasjoner
� Valg av blandebatteri / dusjhjørne
� Dørfronter/dørtyper
� Trappetype og tresort i trinn

Kjøper kan endre spesifikasjoner i sitt rekkehus gjennom prosjektets fastsatte endringsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man
kan velge, til hvilken kostnad og innen hvilken frist. Vi gjør oppmerksom på at utbygger beregner et administrasjonsgebyr på 10 % på alle endringer.
Da prosjektet er basert på serieproduksjon, kan det ikke påregnes tilvalg/endringer utover dette. Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av
15 % av total kjøpesum for boligen, jfr. Bustadoppføringslova § 9.
Mulighet til å bestille tilvalg/endringer vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om dette.
Det aksepteres ikke andre leverandører / entreprenører til boligen i byggetiden, enn de som er valgt for prosjektet. Det er ikke muligheter for å gjøre
egeninnsats i boligen før overtakelse.

5

Bindende bekreftelse på kjøp for Tillerlandet Rekkehus B5
Rekkehus. nr.______
Kjøpesum iht. prisliste kr.

+ omkostninger iht. prisliste

Eventuelle forbehold:
Finansieringsplan:
Lån i

v/

tlf.

kr.

Lån i

v/

tlf.

kr.

Egenkapital i

v/

tlf.

kr.

Finansiering kr.

bekreftet av

Dato / kl.		

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

Ja

Nei

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

Ja

Nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort seg kjent med komplett
salgsinformasjon, og Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at
kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på
kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert
iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Budgiver 1:

Budgiver 2:

Navn:

Navn:

Personnr.

Personnr.

Tlf.

Tlf.

Mobil:

Mobil:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted/dato:

Sted/dato:

Underskrift:

Underskrift:

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

41

For mer informasjon se

tillerlandet.no
eller ta kontakt med våre dyktige meglere
– de hjelper deg å finne drømmeboligen

Tonje Borthen
Avd.leder/Megler
Telefon 416 05 422
tonje.borthen@em1mn.no

Katrine Brekke Borren
Eiendomsmegler
Telefon 916 65 104
katrine.borren@em1mn.no

TILLERLANDETS GRUNNLOV
Skrevet og vedtatt der byen møter naturen

§ 1:

Alle har rett til å bo på landets høyeste punkt.

§ 2:

Utsikt til skog og vakker natur er sunt for alle.

§ 3:

Turstier og skispor i eget nabolag er en menneskerett.

§ 4:

Mer enn fem minutter unna nærmeste kjøpesenter skal ingen måtte bo.

§ 5:

Du skal stå fritt til å velge et liv med eller uten hage.

§ 6:

Du skal aldri bo lenger unna skogen enn du kan kaste en kongle.

§ 7:

Alle fortjener å bo i et land med gode solforhold.

§ 8:

Alle har godt av å vokse opp med idrett og lek i nærheten.

§ 9:

Veien skal være like kort til takeaway pizza som til tørrfluefiske etter ørret.

§ 10:

Alle har rett til å trives i eget nabolag.

Spørsmål? Ta kontakt med oss.
Du finner all kontaktinfo på innsiden av omslaget.

