Oppsal senter borettslag

Eksklusiv hjørneleilighet

Flott utsikt fra den sydvestvendte balkongen.
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Mer tid til å leve
Drømmer du om å flytte inn i en moderne funksjonell leilighet der alt
er nytt og som er laget for å gi deg større frihet og færre bekymringer?
Med et underjordisk parkeringsanlegg, heis rett opp til din etasje
og med tre solrike balkonger, er dette en leilighet du ikke finner mange
av. Når du kommer spaserende eller kjørende hjem, enten det er fra
jobb eller en tur i marka, skal det å komme hjem til Oppsal senter
borettslag gi deg en god følelse.
Nær byen, nær marka - Oppsal er perfekt plassert.
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Delikat kjøkken fra HTH.
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En unik mulighet
Oppsal er en grønn og åpen bydel med gode turområder. T-banen
ligger like rundt hjørnet, du rekker både en tur i Østmarka om ettermiddagen og et opera-besøk samme kveld. Den daglige handleturen gjør
du unna i den nye, store dagligvareforretningen på senteret, og veien
hjem med handleposene er kort. Oppsal senter borettslag gir deg alle
fordelene av å bo velorganisert og lettstelt, med større frihet til å bruke
tid på det som teller.
Om vinteren er det kort vei til skiløypene i Østmarka. Om sommeren er
det flotte rekreasjonsmuligheter med gang-/sykkelveier og badevann.
Fra boligene vil det bli lagt nye gangveier mot allerede eksisterende
turveier i nærområdet. Perfekt for en tur med hunden eller for å trekke
litt luft etter middagen. Østensjøvannet i dalbunnen vest for Oppsal senter
er et populært turmål for unge og gamle med sitt yrende fugleliv, lekeapparater og turvei rundt hele vannet.
I dette prospektet presenterer vi leilighet 6012, en stor, lys hjørneleilighet som ikke bare har det lille ekstra, men så mye mer. Planløsningen
er godt gjennomtenkt, materialer er valgt med omhu og fargevalget er
tidsriktig. Med 2,5 meter takhøyde får du en god romfølelse og med
livsløpsstandard er dette en leilighet hvor du kan bo lenge. Nevnte vi
de tre balkongene? Leiligheten har også en utleiedel som kan leies ut
og gi en ekstra inntekt.
Komfort og kvalitet er stikkord for alt i leiligheten. Her kan du og dine
bruke mer tid på det som gleder – og mye mindre tid på alt det andre.
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Åpent, lyst og luftig.
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STOR HJØRNELEILIGHET PÅ 153 KVM
• Lys og luftig leilighet
• Tre solrike balkonger
• To bad
• To boder i leilighet
• Sportsbod i kjeller
• Kvalitetskjøkken fra HTH med integrerte hvitevarer
• 1-stavs lys mattlakkert eikeparkett
• Kompakte innerdører
• Hybel/utleieleilighet
• Heis fra garasje til din etasje
• To parkeringsplasser

Leilighet 6012
153 kvm
Tre balkonger
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Illustrasjon, endringer kan forekomme.

N

Livet på Oppsal
Vi skaper et nytt nabolag rundt Oppsal senter. Grønne uterom, torg

og nærtjenester. Stor matbutikk, frisør, apotek, bakeri, blomster, kafé

og gode møteplasser. Gårdsrommet som hører til borettslaget blir

og helsetjenester. Skulle du likevel savne noe, ligger Tveita Senter bare

avskjermet og privat for beboerne, med trygg adkomst med port-

fem minutter unna med bil – med enda flere butikker, lege, tannlege

telefon og kamera. Det er planlagt lekeplasser og sittegrupper til

og Vinmonopol.

hygge og nytte, og innergården er tenkt som en skjermet møteplass
for store og små. Her vil det være bilfritt, trygt og privat.

Oppsal er perfekt plassert. Derfor har vi valgt å bygge noen helt
spesielt attraktive leiligheter her. Vi tror du og dine vil få mer av den

Boligene i borettslaget vil ligge over og ved siden av nye Oppsal

gode tiden her.

senter. Det betyr kort gåavstand til alt du og dine trenger av butikker
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NÆRMILJØ

Kort avstand til det meste
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Oppsal senter borettslag

2

Oppsal T-banestasjon
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Østensjøvannet
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Deichman Oppsal
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Bøler bad
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Østmarkseteren
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Ulsrudvannet (badevann)
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Østensjø skole (barneskole)
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Skøyenåsen skole (ungdomsskole)
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Bussholdeplass
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Ulsrud videregående skole
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Østensjø legesenter
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Romslig og åpen entré.
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ETASJEPLAN

6. etasje, Hus C
Balkong
5,5 m2

6012

Balkong
5,5 m2

Balkong
Sov

16,5 m2

9,5 m2

Bad
4,7 m2

Sov
8,5

10,5 m2

Sov

80x90

24,5 m2

8,5 m2

Kjøkken

11 m2

Sov

UTLEIEDEL

Bod
2 m2

m2

Entré

Gang

3,5 m2

Gang

Entré

5,5 m2

4 m2

11 m2

Bod
3,5 m2

Stue

5,7 m2

90x90

Bad
4,7 m2

Bod

80x90

2 m2

3 m2

30 m2

Bad
Entré
4

Bad

3,6 m2

Entré

80x80

WC

Bad

m2

5 m2

Bod

4,7 m2
90x90

Bod
3 m2

Stue / Kjøkken
65,5 m2

3,5 m2

Sov

Stue / Kjøkken

Sov

23,5 m2

11,5 m2

Stue / Kjøkken
Sov

10,5 m2

26,5 m2

10 m2

Sov
10,5 m2

A

Balkong

Balkong

Balkong

Balkong

11 m2

11 m2

11 m2

11 m2

B

C

H
D

F

E

N
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Stort og delikat soverom med utgang til balkong.
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LEILIGHETSPLAN

Balkong
5,5 m2

4-roms
153 kvm

CECILIE THORESENS VEI 12
Nedforing himling i bad og gang.
Innkassing over kjøkkenoverskap.

DATO:

Sov

UTLE IEDEL

1 6,5

21.04.2016
rev.
20.11.2017

1 1 m2

m2

Sov

80x90

24,5 m2

Balko ng

9,5 m2

Bad

Bod

4,7 m2

2 m2

Entré

Gang

3,5 m2

1 1 m2

Bod

Bad

3,5 m2

5,7 m2

90x90

H

Stue / K jøkken
65,5 m2

D

C

B

A

A1

E

F

A2

B1

B2

B3

ETASJE: 6
ANTALL ROM: 4
BRA: 94,7 m²

N

0

1

2

3

4
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Målestokk: 1:100

N

Signatur, selger

LEILIGHET:

5008

Balko ng

Signatur, kjøper

1 1 m2
B2 H0501
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Stue i utleiedel.
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Balkong
5,5 m2

1 6,5 m2

So v

80x90

24, 5

Utleiedel
24,5 kvm

So v

UT LE IEDEL
m2

LEILIGHETSPLAN

9,5 m2

Bad
4,7 m2

Bo d
2 m2

En tré

Gang

3,5 m2

1 1 m2

N

Bo d
3,5 m2

Bad
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5,7 m2

Stort og lyst bad.
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Leveransebeskrivelse
GENERELT
Boligen er ferdigstilt og leveres som fremstilt.
Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere
om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.
Beskrivelsen suppleres av romskjema som redegjør
spesielt for overflater og utstyrsleveranse for hver
enkelt leilighet.
Alle opplysningene i denne beskrivelsen er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige
og nødvendige.
Generelt utføres arbeidene i normale toleranseklasser
iht. NS 3420. Innvendige vegger og himlinger
i leiligheter utføres iht toleranseklasse C(3). Ferdig
overflater og gulv i leiligheter utføres iht toleranseklasse B(2). Lydteknisk dimensjoneres bebyggelsen
ut fra forskriftens ”Lydklasse C”/normalkrav. For øvrig
legges offentlige lover, forskrifter og eventuelle
standarder gjeldende på tidspunkt for innsendelse av
prosjektets rammesøknad til grunn for krav til
utførelse og materialbruk.
PROSJEKTETS ORGANISASJON
Nye Oppsal senter skal bygges ut av OBOS Nye
Hjem AS og OBOS Forretningsbygg AS i samarbeid.
Begge selskaper er datterselskaper i OBOS BBL.
OBOS Nye Hjem AS vil være byggherre og selger
av leilighetene i Oppsal senter borettslag. Oppgjør
forestås av Megleroppgjør AS.

PROSJEKTET
Det gamle kjøpesenteret, Oppsal senter, skal rives i
sin helhet. På tomten skal det bygges ca. 5000 kvm
nye næringsarealer og et borettslag med ca. 190
leiligheter (Oppsal senter borettslag). Det planlegges
bl.a en stor dagligvarebutikk, apotek, frisør, restaurant, samt flere andre spennende butikker i senteret.
Totalt planlegges det ca 15 forskjellige forretninger.
Borettslaget vil bli liggende over næringsarealene
og borettslagets flotte skjermede uterom vil være
beliggende på taket av kjøpesenteret.
EIENDOMMEN
Bygningsmassen på eiendommen vil bli organisert
i et eierseksjonssameie. Dette vil bestå av en eller
flere næringsseksjoner, samt en samleseksjon bolig
hvor alle leilighetene inngår (borettslaget).
PARKERING
Parkering for borettslaget er beliggende under bygningsmassen i egne garasjeanlegg. Deler av garasjeanlegget er tilgjengelig gjennom kjøpesenterparkeringen, og vil leveres med egen garasjeport. Det vil
bli ca. 190 parkeringsplasser tilhørende borettslaget,
inkludert HC-plasser.
Leilighet C6012 har to tilhørende parkeringsplasser
med 2 portåpnere. Plassene er hhv. plass U1-83 og
U1-84 begge med el uttak (type 2 kabel).
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Leveransebeskrivelse
UTOMHUS
Utearealet i gårdsrommet, mellom hus ABC og EF,
disponeres eksklusivt av borettslaget. Leiligheter
på bakkeplan vil få eksklusiv bruksrett til et uteareal
som ligger inntil leiligheten, mot å ha ansvaret for å
vedlikeholde det.
RENOVASJON
Renovasjon i samsvar med renovasjonsvedtekter for
Oslo kommune. Det vil bli etablert utvendig avfallshåndtering (avfallsbrønner) plassert i øvre ende av
torget.
BODER
Det leveres en sportsbod på ca. 5 kvm pr. leilighet
plassert i egne bodområder i garasjekjelleren. Det
leveres to innvendige boder i leiligheten på 3,5 og
2 kvm .
SYKKELPARKERING
Det vil bli etablert innvendig og utvendig
sykkelparkering.
INNVENDIGE FELLESAREALER
Trapp og forgang/korridor er fellesarealer. Det leveres
postkasser med lås til hver bolig, som plasseres ved
hovedinngang for hvert hus. Gulv i hovedinngangsparti leveres med fliser, og i trapp benyttes banebelegg. I korridorer for øvrig legges gulvbelegg.
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HEIS
Hus C er levert med heis fra hovedinngang i 1. etasje
og opp til de enkelte etasjene, samt ned til garasjeog bodarealer. Heisene leveres med toveis kommunikasjon til alarmsentral.

GULV
Baderomsgulv leveres med flis. Øvrige gulv i
leiligheter leveres med 1-stavs parkett Eik perlegrå
kalket Sauvage strukturert 2V Permadur med tilhørende fotlist

TRAPP
Hus C leveres med trapp fra hovedinngang og opp
til de enkelte etasjene, samt ned til garasje- og
bodarealer.

VEGGER
Baderomsvegger leveres med lyse fliser. Øvrige
vegger er hvitmalte.

BÆRESYSTEM OG YTTERVEGGER
Bygget oppføres med bæresystem hovedsakelig
utført i betong/stål.
FASADER OG BALKONGER
Fasader er i kombinasjon tegl, pussfasader og trepanel.
Balkonger utføres i betong, med tregulv. Rekkverk
i metall med glass.

HIMLING
Himlinger leveres som hvitmalt betong med synlige
fuger og har generelt en takhøyde på ca. 2,5 m.
I deler av leiligheter (eksempelvis entré/gang) kan
det noen steder være nedforet himling til ca. 2,2 m
pga. framføring av ventilasjon og sprinklerrør. På bad
leveres hvit nedforet himling med himlingshøyde
ca. 2,2-2,3 meter (prefabrikerte badekabiner).

GRUNN OG FUNDAMENTER
Bygget er i hovedsak fundamentert på fjell. Gulv i
parkeringsarealer, sykkelrom og bodarealer leveres
uten sluk.

NEDFORINGER OG INNKASSINGER
Det må påregnes noe himlingsnedforinger og
innkassinger i den utstrekning dette er nødvendig
for fremføring av ventilasjonskanaler, sprinkler, rør
og tekniske installasjoner, brannisolering o.l.

VINDUER/DØRER
Fjernstyrt utvendig solskjerming på alle vinduer, forutenom balkongdører. Utvendig er vinduene beslått
med aluminium for å forenkle fremtidig vedlikehold.

LISTVERK
Til eikeparkett leveres det gulvlister i eik. Til vinduer
og dører benyttes det ferdig malt listverk med
synlige spikerhull. Taklister leveres ikke.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra HTH modell Kvadrat. Leveres
med grå fronter med spor, og inkluderer integrerte
hvitevarer fra Simens. Kjøkkeninnredning til alternativ utleiedel fra HTH modell Mono med glatte hvite
fronter. Det medfølger ikke hvitevarer til utleiedel.
BAD
Bad leveres som prefabrikkerte badekabiner.
Bad leveres med elektrisk komfortvarme i gulv.
SOVEROM
Det blir generelt sett ikke levert garderobeskap.
VENTILASJON
Leilighetene blir levert med balansert ventilasjon.
OPPVARMING
Oppvarming er basert på vannbåren varme med
radiatorer. Det monteres forbruksmåler for hver
leilighet som er forberedt for fjernavlesning.

i den utstrekning det er praktisk mulig, men det vil
kunne forekomme synlige utenpåliggende kabler.
Det leveres sikringsskap til hver leilighet. Den enkelte
leilighet har egen måler for strømavlesning som er
forberedt for fjernavlesning.
TV OG INTERNETT
Som standard leveres det en kontakt i stue tilkoblet
signalleverandør via fibernett. Her leveres tilknytningsmulighet for signaler til TV, Internett og IP-telefoni.
Selger vil på vegne av borettslaget inngå avtale med
GET om grunnpakke på leveranse av tv-signaler og
internett. Evt. oppgraderinger og tilleggstjenester
ut over grunnpakken bestilles og bekostes av den
enkelte beboer. Avtalen med signalleverandøren
har en bindingstid på inntil 3 år fra ferdigstillelse av
hele borettslaget. Borettslaget står deretter fritt til å
forhandle frem avtaler med andre signalleverandører.

branntekniske hensyn krever det, vil bli sprinklet iht
forskrifter. Det må påregnes synlige sprinklerhoder
og enkelte steder kan det bli synlige fremføringsrør
eller innkassing / nedforet himling for sprinklerrør.
BRANN- OG RØYKVARSLING
Det blir levert forskriftsmessig brannvarslingsanlegg,
med en detektor i hver leilighet. Nærmere beskrivelse
og brukerinstruks fremgår av brukerhåndboken
som hver kjøper får utlevert ved overlevering av
leiligheten.

Det leveres ikke fasttelefon. Trygghetsalarm løses av
den enkelte beboer/kjøper med GSM løsning.

VARMTVANN
Varmt forbruksvann leveres iht fjernvarmeleverandørens retningslinjer. Det monteres forbruksmåler
for hver leilighet som er forberedt for fjernavlesning.

PORTTELEFON
Det blir levert ringetablå med kamera ved hovedinngangene og fargeskjerm i hver leilighet, plassert
i entré.

ELEKTRO
Leilighetene er levert med skjult anlegg for elektro

SPRINKLERANLEGG FOR BRANNSLUKNING
Alle arealer i leiligheten, samt balkonger som av
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Stor plass til spisebord.
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Helt nytt
9 gode grunner til å kjøpe
helt nytt av OBOS

·

Unngå oppussing

·

Lave kjøps- og overtagelseskostnader

·

Unngå stressende budrunder

·

Gode energiløsninger

·

Boligen oppfyller de nyeste standardene

·

Lave vedlikeholdsutgifter

·

Bolig til fastpris

·

5 års garanti og reklamasjonsrett

·

Vi er også tilgjengelige etter innflytting

Les mer på: obos.no/heltnytt
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Romskjema
ROM

24

GULV

VEGGER

TAK

ELEKTRO

ENTRÉ/GANG

1-stavs parkett Eik
perlegrå kalket
Sauvage strukturert
2V Permadur med
tilhørende fotlist.

Malt gips/betong
Farge: Hvit S-0502-Y

Malt betong. Hvit
(synlige fuger).
Malte gipsplater
ved nedforet
himling / innkassing.

Lys: Stikkontakt ved himling,
(ved nedforet himling leveres
downlights.)
2 dbl. stikk ved gulv

KJØKKEN

Parkett (som entré/
gang)

Malt gips/betong
Farge: Hvit S-0502-Y

Som entré

Lys over arbeidsbenk.
2 doble stikkontakter over
arbeidsbenk
2 doble stikkontakter ved gulv
1 stikkontakt for kjøleskap
1 stikkontakt for oppvaskmaskin
1 stikkontakt for avtrekkshette
2 stikk for komfyr
Komfyrvakt

STUE

Parkett (som entré/
gang)

Malt gips/betong
Farge: Hvit S-0502-Y

Som entré

2 enkle stikkontakter ved tak
med tilhørende bryter for lys
(1 stikk i 2-roms)
Minimum 6 doble stikkontakter ved gulv (4 stikk i 2-roms)
(iht NEK 400:2014).
Uttak for TV og Internettsignaler

BAD

Fliser 20x20cm, og
10x10 i dusjsone.
Farge: Grå

Fliser 40x20cm
Matt utførelse
Farge: Hvit

Lakkerte stålplater.
Lys farge.

Lys: 3-4 LED downlights
i tak med dimmer.
Stikkontakt for vaskemaskin
og tørketrommel.
1 dobbel stikkontakt for
mindre el.utstyr.
Varme i gulvet.

SANITÆR

ANNET
Røykvarsler
Porttelefon med fargeskjerm

Ettgreps blandebatteri.
Forberedt for oppvaskmaskin.
Beholdere i benk for trefraksjons kildesortering.

Kjøkkentegning på salgstegning er illustrativ.
Skapfronter: grå m/spor.
Overskap med foring til tak.
Benkeplate: Heltre eik.
En stor oppvaskkum.
Malt flate mellom over- og
underskap.
Avtrekkshette over komfyr
leveres i stålfinish.
Alle terrassedører/balkongdører vil ha låsbar luftestilling.

WC: Veggmontert m/synlig
sisterne.
Dusj: Garnityr og dusjarmatur. Sluk.
Servant i porselen med blandebatteri og servantskap.
Opplegg for vaskemaskin.
Eventuelt fordelerskap for
røropplegg.

Badet er prefabrikkert
(badekabin). Redusert
takhøyde. Speilskap og
servantskap m/skuff er i hvit
glatt i ca. bredde 60 cm. Se
plantegninger. Plass til vaskemaskin og tørketrommel.
Dusjvegger: Herdet glass
med blanke lister. Rettvinklet
og inn/utadslående. 1 stk.
dorullholder, 1 stk. dobbel
håndklestang.

ROM

GULV

VEGGER

TAK

ELEKTRO

SANITÆR

SOVEROM
1-SENG

Parkett (som entré/
gang).

Malt gips/betong
Farge: Hvit S-0502-Y

Som entré.

1 stikkontakt ved tak med
tilhørende bryter for lys.
2 doble stikkontakter ved gulv.

Garderobeskap leveres ikke.

SOVEROM
2-SENG

Parkett (som entré/
gang).

Malt gips/betong
Farge: Hvit S-0502-Y

Som entré.

1 stikkontakt ved tak med
tilhørende bryter for lys.
3 doble stikkontakter ved gulv.

Garderobeskap leveres ikke.

BOD INNVENDIG

Parkett (som entré/
gang).

Malt gips/betong
Farge: Hvit S-0502-Y

Som entre eller
systemhimling.

Sikrings- og evt signalskap.
Lampe i tak eller på vegg over
dør (med bryter).
1 dobbel stikk ved gulv.*
*I noen leiligheter er disse
plassert i entré.

BALKONG

Tregulv.
Enkelte balkonger
vil ikke ha overliggende balkong over
hele arealet slik at
fargeforskjeller på
treverket vil over
tid kunne oppstå.

Panel.

Malt betong
(synlige v-fuger)
/gips. Hvitmalt.

Ubehandlet betong
(balkongen over).
Enkelte balkonger har overliggende balkong kun på deler
av balkongen.

Rekkverk: Glass/metall , skjult
dekkeforkant.
Skjermvegghøyde ca 1,8m
mellom sammenhengende
balkonger/terrasser.

INNGANGSPARTI
UTE

Betongheller/asfalt
/støpt overflate.

Se fasader.

Tilbaketrukket
inngangparti
med spilehimling.

Lys på vegg.

Utvendig montert ringetablå
med porttelefon.
Husnummerskilt.

INNGANGSPARTI
1. ETASJE

Sklisikre fliser.
Sokkelflis.

Malt betong/gips
Farge: Hvit S-0502-Y

Malt betong. Hvit.
(synlige fuger)/
Systemhimling.

Belysning.
Innfelte downlights.

TRAPPEROM/
TRAPP

Gulvbelegg/Prefabrikkert betongtrapp med sklisikker
forkant, vaskekant
og belegg.

Malt betong/gips
Farge: Hvit S-0502-Y

Malt betong. Hvit
(synlige fuger)/
systemhimling.

Nødvendig stikk og belysning.
Ringeklokke v/inngangsdører.
1 dobbel stikk i hver etg.

Eventuelt fordelerskap for
røropplegg.

Brannslukningsapparat.

Eventuelt fordelerskap
for røropplegg.
Rekkverk m/håndløper. Lakkert.
Brannvarslingsanlegg.
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Romskjema
ROM

GULV

VEGGER

TAK

ELEKTRO

SANITÆR

SPORTSBOD

Støvbundet betong.

Betong/gips/puss
støvbindes m/to strøk
maling.
Nettingvegger/dør.

Betong/ gips
sårflekket og
støvbundet med
To strøk maling.

Belysning i fellesareal.

Ingen innredning.
Hengelås.
Nettingvegger føres mot fellesareal opp til tak, alt. ca. 3 m.
Mellom bodene høyde ca. 2 m.

GARASJER

Betong/Asfalt
1. etasje

Betong/gips/puss
sårflikkes og males to
strøk hvit.

Betong/gips/puss
males hvit.
2 strøk til full dekk.

Nødvendig belysning.
Ladepunkt med el uttak type
2 kabel.

Oppmerking av plasser med
maling og skilt.
Lys slukkes ved tidsbryter.
1 stk. portåpner pr p-plass.

UTLEIEDEL

Parkett (som entré/
gang).

Malt gips/betong
Farge: Hvit S-0502-Y

Malt betong. Hvit
(synlige fuger.)
Malte gipsplater
ved nedforet
himling/innkassing.

Stikkontakter ved tak og gulv.
Uttak for TV og Internettsignaler, men eget abonnement må tegnes.

WC: Veggmontert synlig
sisterne.
Dusj: Dusjarmatur. Sluk.
Servant i porselen med
blandebatteri og servantskap.

Postkasse.
Brannslukningsapparat.
Se bad generelt!
Kjøkken: Kjøkkentegning på
salgstegning er illustrativ.
HTH Mono uten hvitevarer.

GENERELT
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DØRER:
Innvendige dørblad generelt: glatte, hvite.
Dørblad m/glassfelt mellom stue/kjøkken og entré.
Entredør: Glatt med kikkehull.
Lik farge utv. og innv. Ringeklokke.

VINDUER:
Beslått med aluminium utvendig og malt innvendig.

LISTER/GERIKTER:
Gulvlister: Som parkett med synlig innfesting.
Gerikter: Hvite med synlige innfesting
Ikke taklister.

SPRINKLER:
Synlige sprinklerhoder.

VENTILASJON:
Balansert ventilasjon.

ELEKTRO:
Elektrisk anlegg leveres i henhold til off . standard
NEK400:2014

OPPVARMING:
Vannbåren varme fra felles sentralvarmeanlegg og ut til
radiatorer. Individuell måling for hver leilighet.
Bad: Varme i gulvet (romoppvarmingen skjer via
tiltransport av oppvarmet luft fra øvrige rom).
Innvendig bod: Ingen varmekilde.
Varmefordelingsskap og hovedstoppekran plasseres
fortrinnsvis i bad.
Soverom: Ingen radiator hvor mulig.

VARMTVANN:
Fellesanlegg med vannbåren oppvarming av varmt
tappevann. Individuell måler for hver leilighet.

DIVERSE:
Selger tar et generelt forbehold om rett til mindre endringer
i beskrivelse og tegninger, men da uten at dette skal
forringe den forutsatte standard og kvalitet.

SIGNAL OG DATA:
Signalkabel leveres til kontakt i stue. Her vil det være uttaksmulighet for TV og internett. Det legges ikke opp til uttak for
TV eller internett i noen av soverommene,

Garderobeskap; Leveres generelt sett ikke, men plasseringsmulighet for 1 m pr. sengeplass, stiples på tegning.
Leveres ikke innredning i «Walk in closet»

Soldiagram

SØRVEST 21. juni kl 10.00

SØRVEST 21. juni kl 14.00

SØRVEST 21. juni kl 18.00

SØRVEST 21. juni kl 21.00

NORDØST 21. juni kl 09.00

NORDØST 21. juni kl 12.00
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Lyse og luftige soverom.
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Salgsprospekt
SALG
Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova
(Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring
av ny bustad med mer).

Oppsal senter borettslag skal eie samleseksjonen for
boligene. Det vil bli etablert et eierseksjonssameie
med et eget styre og med egne vedtekter, hvor forholdet mellom bolig og næring reguleres nærmere.

EIENDOMMEN
Gnr. 146 Bnr. 61 i OSLO kommune.

Borettslaget inngår i et byggeprosjekt som planlegges å bestå av totalt ca. 190 andeler (tilsvarende
antall boliger) fordelt på 7 bygninger/hus, samt et
underliggende garasjeanlegg. Garasjeanlegget vil få
felles innkjøring med parkeringen for kjøpesenteret,
men vil være avstengt med egen port.

UTBYGGER
OBOS Nye Hjem AS org.nr. 935283280 .
HJEMMELSHAVER
Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 146, bnr. 61
i Oslo kommune er OBOS Forretningsbygg AS.
TOMT OG GRUNNAREAL
Gnr. 146, bnr. 61 vil eies av borettslaget og OBOS
Forretningsbygg AS (næringsdelen) i et sameie.
Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller
flere borettslag. Selger kan også justere størrelsen
på de enkelte borettslagene i forhold til hva som er
hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig
drift og bruksrettigheter. Selger tar forbehold om
tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og
oppmålingsforretning er gjennomført.
EIENDOMMEN
Eiendommen eies i dag av OBOS Forretningsbygg AS. Eiendommen deles opp i en eller flere
næringsseksjoner, og en samleseksjon for boligene.

Borettslagets adresse blir Vetlandsveien 111-123 og
Haakon Tveters vei 90-104, 0686 Oslo. Boligprosjektet blir oppført i flere byggetrinn. Kjøpers bolig
inngår i salgstrinn 4, som omfatter bygningene C,
med til sammen 32 boliger.
Det tas forbehold om at antall boliger i borettslaget
og/eller i hver enkelt bygning enten kan økes eller
reduseres.
Ved en eventuell utvidelse av borettslaget, skal selger
dekke alle kostnader i forbindelse med slik utvidelse. Kjøper plikter å yte den formelle medvirkning
som eventuelt måtte være nødvendig for å gjennomføre utvidelse som her nevnt, herunder å medvirke til
nødvendig flertall på borettslagets generalforsamling
for utvidelsen.

Salgsprospekt
AREALER UTOMHUS
Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett til
deler av utearealet, skal for egen regning vedlikeholde
dette utearealet. I borettslagets vedtekter vil det bli
fastsatt at andelseier må ha styrets samtykke før det
kan foretas endringer av utearealet (sette opp gjerde
eller andre faste innretninger, legge heller, plante
busker etc.).
De øvrige utomhusarealer på tomten, dvs. med
unntak av de som disponeres av boligene på bakkeplan og torgarealet, disponeres i fellesskap av boligene i borettslaget. Kostnadene til drift og vedlikehold
av disse utomhusarealene dekkes av borettslaget
gjennom felleskostnadene. Utearealet som ligger
mellom hus A-C, D og E-F, på taket av kjøpesenteret,
disponeres eksklusivt av borettslaget.
På eiendommen vil det bli etablert et større torg som
skal være tilgjengelig for offentligheten. Kostnader
til drift og vedlikehold av dette torget skal betales av
borettslaget med andel 25% og OBOS Forretningsbygg AS med 75%.
Det er i reguleringsbestemmelsene for eiendommen
inntatt en bestemmelse om at det tillates kjøring over
torget for personbefordring, varelevering, utføring av
byggrettede tjenester og annen nødvendig transport
til Oppsal Samfunnshus. Dette er også ivaretatt i en
egen avtale som vil bli tinglyst på eiendommen. Her
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vil det også være inntatt at Oppsal Samfunnshus
skal være med å betale sin andel av kostnadene til
drift og vedlikehold av selve kjøreadkomsten og
snuplassen.
I tillegg tillates det kjøring over torget for varelevering til forretningene beliggende på torget i tidsrommet 07.00-10.00. Ut over dette tillates det ikke
kjøring på dette torget.
TOTALPRISEN
Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld.
Se prislistene som har kolonner for hver av disse
elementene. I tillegg kommer omkostninger som
er spesifisert nedenfor. Innskuddet (egenkapitalen)
med tillegg av omkostninger utgjør det som kjøper må
finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert
av borettslaget hvor renter og avdrag (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den
enkelte leilighet, dekkes gjennom felleskostnader. For
noen av andelenes del er garasje inkludert i kjøpesummen/prisen. Disse plassene er delvis finansiert
ved fellesgjeld, og de er varig knyttet til andelene.
Det fremkommer i prislisten hvilke andeler dette
gjelder. I tillegg til disse plassene, vil det selges
bruksretter til garasjeplasser i anleggseiendommen.
Hvis man kjøper leilighet og garasjeplass samtidig
kan garasjeplassen delvis finansieres ved fellesgjeld
og er varig knyttet til andelene. Garasjeplass kjøpt

i etterkant av kjøpet av leilighet må finansieres fullt
ut av kjøper. Omkostninger for kjøp av garasjeplass
eller tilleggsplass i etterkant av kjøpet av leilighet er
til sammen kr. 725,-. Forannevnte plasser vil være
omsettelige senere innenfor borettslaget. I tillegg til
kjøpesummene kommer omkostninger som er spesifisert nedenfor.
BETALINGSBETINGELSER
Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS
org nr. 977 040 949.
Ved kontraktsinngåelse betaler kjøper 10 % av totalprisen. Forskuddsbetalingen må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår
eller forbehold til innbetalingen av pengene utover
de vilkår som fremgår av kjøpsvilkårene. Beløpet kan
for eksempel ikke innbetales med forbehold om at
Megleroppgjør AS avgir inneståelseserklæring overfor Kjøpers bankforbindelse. Restbeløp innskudd/
egenkapital samt omkostninger betales før overtagelse.
Det kan kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger har rett til å innhente kredittopplysninger i offentlige registre om kjøperne. Slike
undersøkelser vil i så fall bli gjennomført før inngåelse av ordinær kjøpekontrakt. Selger kan på grunnlag av opplysninger fra disse undersøkelsene bestemme at det ikke skal gjennomføres salg av bolig,
herunder at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått.

OMKOSTNINGER
Gebyr for tinglysning av andel
Gebyr for tinglysning av
pantedokument med attest
Gebyr for tinglysning av borett
Andelskapital til borettslaget
Dokumentavgift andel tomteverdi

kr

430,-

kr
kr
kr
kr

630,430,5 000,20.060,-

Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget
fra tinglysningsmyndighetene og endringer av
offentlige satser/avgifter.
BUSTADOPPFØRINGSLOVA/GARANTIER
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997
nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å
stille garanti for sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3% av
kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% av
kjøpesum og står 5 år etter overtagelsen jf. Buofl. § 12,
3. ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til
megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.
KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.
FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE
Prosjektet har mottatt godkjent rammetillatelse. Det
er prosjektert og bygges i henhold til teknisk Byggeforskrift 2010, (TEK 10). Selger har ansvaret for at det

foreligger brukstillatelse på leiligheten senest ved
kjøpers overtagelse av leiligheten.
VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid
gjeldene vedtekter og husordensregler for borettslaget. Likeledes plikter kjøper å betale sin forholdsmessige andel av felleskostnader for boligen fra
overtagelsestidspunktet. Boligene er foreløpig
energimerket. Det er utstedt energiattest for den
enkelte leilighet som er vedlegg til kjøpekontrakten.
LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi for leiligheten vil være avhengig av
om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse
satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisen for primærboliger og 90 prosent for
sekundærboliger. Ligningsverdien fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes
av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser.
For beregning av ligningsverdi, gå inn på:
www.skatteetaten.no/no/selvbetjening/kalkulator/
Boligkalkulator/
HVITVASKING
Prosjektselgere er underlagt Lov om hvitvasking.
Dette innebærer at prosjektselgere har plikt til å
melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige
transaksjoner.

FELLESGJELD – FELLESKOSTNADER
Fellesgjelden utgjør inntil 50 % av boligens totalpris
og skal finansieres gjennom et lån som borettslaget
har søkt om i OBOS Banken. Lånet utgjør inntil 50%
av kjøpesum, er avdragsfritt i 5 år og nedbetales
deretter over 35 år.
Lånet er et annuitetslån og løper med flytende rente.
Renter og avdrag på felleslån betales av borettslaget
via inntekter fra andelseiernes månedlige innbetalinger av felleskostnader. Felleskostnadene består av
kapitalkostnader og driftskostnader.
KAPITALKOSTNADER
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Renten på felleslånet er
flytende. Det betyr at renten vil endres i samsvar med
den generelle renteutviklingen og påvirker størrelsen
på kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene.
Felleskostnadene vist i prislisten er beregnet med den
gjeldende rentesats. Borettslaget kan senere beslutte
å binde hele eller deler av fellesgjelden til en fastrente
i en nærmere avtalt periode. I denne perioden fryses
andelseiernes mulighet til å foreta individuelle nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden. Muligheten
for individuell nedbetaling gjenoppstår etter fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om IN-ordning.
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DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnadene fastsettes med en 50/50 fordeling,
det vil si at halvparten av kostnadene fordeles etter
leilighetenes areal, mens den andre halvparten fordeles med en lik del for hver leilighet.
De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke
offentlige avgifter, forsikring på bygning(er), kabel-tv,
renhold av fellesarealer, snømåking, forretningsførsel, samt generell drift av borettslaget. Oppvarming,
strøm og eget varmt vann kommer i tillegg iht. målt
forbruk.
Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene,
bl.a. endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste
tjenester og produkter som borettslaget enten må ha
eller selv velger å inngå avtaler om. Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og
gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid
har en sunn økonomi. Se prislisten som viser stipulert
felleskostnad pr. måned pr. leilighet.
IN-ORDNING (INDIVIDUELL NEDBETALING AV
ANDEL FELLESGJELD).
Kjøper kan allerede ved sluttoppgjøret før overtagelse, selv bestemme størrelsen på hvor stor andel
fellesgjeld man ønsker å ha ved å foreta en ekstra
innbetaling av egenkapital i tillegg til innskuddet.
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Dette får umiddelbar virkning på de månedlige
felleskostnadene som blir redusert ved at lavere
andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader.
Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå
av driftskostnader dersom man velger å betale hele
totalprisen og dermed ikke ha andel fellesgjeld.
Etter overtagelse kan nedbetaling av andel fellesgjeld
gjøres to ganger i året med minimum kr. 60.000,- pr.
innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden
løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres.
Borettslaget vil ha panterett i borettslagsandelene
som sikkerhet i tilfelle mislighold av betaling av
felleskostnader.
OBOS garanterer overfor borettslaget mot økonomiske tap som følge av manglende innbetaling av
felleskostnader, gjennom egen avtale. Dette betyr
at den enkelte andelseier ikke belastes ved at
noen andre eventuelt ikke betaler sine månedlige
felleskostnader.
SKATTEFRADRAG FOR KAPITALKOSTNADER
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 23% etter gjeldende regler. Retten til
fradrag betinger at andelseieren har skattbar inntekt.
Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene.

AREALOPPGAVER
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom.
BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger inklusiv bod og sjakter.
P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av
alle primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger. For samtlige boliger omfattes P-rom
av følgende rom: hall/entré, kjøkken, stue, bad/wc og
soverom.
UTLEIE
Vilkår for utleie i hht. Borettslagsloven er at eier må
ha bodd i boligen minst i ett år før utleien tar til. Se
for øvrig bestemmelsene i Borettslagsloven § 5-5
mht. utleiebegrensning og avvik.
GARASJEPLASSER/BODER
Garasjeplasser og sportsboder etableres på areal
under boligene, som planlegges gjort til tilleggsarealer til boligseksjonen. En del av leilighetene har
bruksrett til parkeringsplass i garasjeanlegget. Det vil
bli fastsatt nærmere regler om parkering i borettslagets vedtekter. Garasjeplasser som finansieres via
borettslagets pantelån vil være knyttet til den enkelte
leiligheten og kan ikke omsettes senere (med unntak
av HC-plasser).
Dersom det blir aktuelt å selge noen garasjeplasser

uten finansiering med fellesgjelden (tilleggsplasser),
må disse finansieres fullt ut av kjøperne, men de vil
også være omsettelige innenfor borettslaget senere.
Samtlige leiligheter selges med en sportsbod på
ca. 5 kvm. i egne bodanlegg i tilknytning til garasjeanlegget.
Leiligheten leveres med to innvendige boder på 2
kvm og 3,5 kvm. Det følger også med en sportsbod
på ca. 5 kvm. i egen bodanlegg i tilknytning til
garasjeanlegget. Det vises her til leilighetstegningene
i prospektet og kontraktstegningen.
TILVALG/ENDRINGER
Tilvagsfristen er utløpt.
SPESIELLE BETINGELSER
OBOS har som utgangspunkt at alle som kjøper bolig
i OBOS har til hensikt selv å bo i boligen og følgende
vilkår gjelder:
«Dersom kjøper benytter sin OBOS-ansiennitet ved
kjøp av bolig, vil ansienniteten midlertidig ”nullstilles” fra kjøpstidspunktet og til 12 måneder etter
at boligen er ferdigstilt. Ingen kan samtidig inneha
kontrakt på mer enn en bolig under oppføring i et
OBOS-tilknyttet borettslag».

BORETT
Etter overtagelse av boligen har selger anledning til å
tinglyse borett. Boretten gir kjøper full råderett over
boligen og andelen, bortsett fra at kjøper ikke har
stemmerett på borettslagets generalforsamling før
andelen er overført.
Selger har to års frist, regnet fra første bolig i borettslaget ble overtatt, til å overføre andelen til kjøper.
FORBEHOLD OM GJENNOMFØRING
Godkjent rammetillatelse foreligger og byggestart er
vedtatt.
ANDRE FORBEHOLD
Under detaljprosjekteringen kan det bli behov for
mindre endringer/justeringer og små arealavvik kan
oppstå, men uten at den generelle standard forringes.
Selger forbeholder seg retten til å foreta disse ev.
endringene uten forutgående varsel. Det tas også
forbehold om endringer som følge av påbud fra
offentlige myndigheter.
Alle modeller, perspektiver, illustrasjoner og møblerte
planskisser i prospekt, annonser og lignende, er kun
ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og kan
vise elementer som ikke inngår i leveransen. Selger
forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte boliger uten forutgående varsel.

FRAMDRIFT
Hus C er ferdigstilt. Overtagelse etter avtale.
AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen før
overtagelse har funnet sted. Avbestilling vil være
mot erstatning for selgers økonomiske tap som følge
av avbestillingen. Jfr. Bustadoppføringslova kap. VI.
SALG AV KONTRAKTPOSISJON
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge sin
kontrakt før overtagelse av boligen har funnet sted.
Det er satt bestemte vilkår for videresalget (salg
av kontraktsposisjon) og oppgjøret for dette. Det
påløper et administrasjonsgebyr på kr. 30.000,-.
Det presiseres at utbetaling av mulig gevinst etter
et slikt salg ikke vil foretas før hjemmel til andel er
overført ny kjøper og eiendommen er overskjøtet
til borettslaget. Det gis ikke samtykke til videresalg
senere enn seks uker før overtagelse av første bolig
i borettslaget.
ENDRING I EIERFORHOLD /
OVERFØRING AV ANDEL
Ved endring av andelseier etter signert kjøpekontrakt
vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr 15.000,-.
Overføring av andel kan ikke gjøres senere enn
6 uker før første overtakelse i borettslaget.

Salgsprospekt
FORSINKELSE/DAGMULKT
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig
oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på
dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.
Følgende dokumenter er en del av kjøpekontrakten:
- Kjøpekontrakt
- Kontraktstegning
- Prospekt med leveransebeskrivelse og romskjema
- Salgsoppgave del 2
- Prisliste
- Kopi av garanti § 12
- Kopi av garanti § 47
- Reguleringsplan og bestemmelser
- Forslag til driftsbudsjett for borettslaget
- Utkast til vedtekter
- Grunnboksutskrift
- Energiattest
- Vilkårsskjema for videresalg av kontraktsposisjon
- Budstadoppføringslova

T
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A

= Husnummer

Finansiering
Østensjøvannet

Når du kjøper ny bolig fra OBOS får du
ekstra gode lånebetingelser
i OBOS-banken
Med OBOS Nyboliglån får du:

·
·
·
·

Svært god rente, uavhengig av lånebeløp
Mellomfinansiering til samme rente som
vanlig boliglån
Lån inntil 85 % av kjøpesummen
Inntil 30 års nedbetalingstid.

OBOS-banken ordner alt det praktiske,
slik at du kan fokusere på gledene ved
å få en helt ny bolig.
Les mer og søk om finansiering
på obosbanken.no
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Visningssenter
Illustrasjon, endringer kan forekomme.

Lev vel med OBOS:
Boligene vil bli organisert som et borettslag
med OBOS som forretningsfører. OBOS har
lang og solid erfaring med forretningsførsel,
og vil sikre at borettslaget får en trygg og
sikker drift. Som andelseier i et borettslag, vil
kjøper bli andelseier med en eksklusiv bruksrett til sin leilighet. Andelseierne får felles
bruksrett til borettslagets fellesareal.
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NY BOLIG?

Smart å bo i borettslag
OBOS har mange års erfaring med å bygge og forvalte
borettslag. En ny bolig i et av våre borettslag er et
trygt kjøp!
Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier.
Det betyr at du eier en andel som gir deg enerett til din
egen bolig, og rett til å bruke fellesarealene sammen
med de andre beboerne. Når du eier en bolig i et
OBOS borettslag, er du en del av et godt organisert
fellesskap, som gir deg en enklere og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi.
OBOS borettslag kan få ekstra gode priser på blant
annet bredbånd, kabel-tv og strøm. Hvis du ikke er
OBOS-medlem fra før, må du melde deg inn når du
kjøper boligen.
Hvem bestemmer i borettslaget?
En gang i året er det generalforsamling. Dette er den
øverste bestemmende myndigheten i borettslaget.
Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme
med forslag og til å stemme over saker som gjelder
borettslaget. På generalforsamlingen velges det et
styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av
eiendommen. Styret tar alle avgjørelser i den daglige
driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og
andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.

Borettslaget har en egen forvaltningskonsulent som
hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer
for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel.
Vedlikeholdsansvar
Du har ansvar for vedlikehold av din bolig (bruksenhet),
slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for
de andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for
fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og
ute, etc. Borettslaget forsikrer bygningene, men du må
skaffe deg egen innboforsikring.
Salg og utleie
Du kan fritt selge eller leie ut boligen din, ihht reglene i
borettslagsloven. Hovedregelen er at det bare er fysiske
personer som kan eie en bolig i et borettslag, og ingen kan
eie mer enn én. Din OBOS-bolig kan kjøpes på forkjøpsrett av andre OBOS-medlemmer. Hovedregelen for
utleie er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste
to årene. Det er styret i borettslaget som formelt
godkjenner utleie.

lån som OBOS har forhandlet fram for alle boligene
samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet som du
betaler gjennom felleskostnadene. Når du skal kjøpe en
OBOS-bolig, står det tydelig i prisoversikten hvor stor
din andel av fellesgjelden blir. Du får fradrag for deler
av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har
inntekt du betaler skatt av. I tillegg får du formuesfradrag for din andel av fellesgjelden. OBOS gir deg full
oversikt over postene som skal føres i selvangivelsen.
Felleskostnader
Du betaler felleskostnader én gang i måneden. De dekker
kapitalkostnader på fellesgjeld, og drift av borettslaget,
som for eksempel kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, forsikring av bygningene, felles
energibruk og vedlikehold av uteområder og bygninger
med mer. I et nytt borettslag får du vanligvis avdragsfrihet
på fellesgjelden de første årene. OBOS garanterer for
alle felleskostnadene i borettslaget. Det betyr at selv
om noen ikke betaler sin del, får det ingen konsekvenser
for din eller borettslagets økonomi. Det samme gjelder
for boliger som er usolgte ved innflytting. Dette gir stor
trygghet for alle som kjøper en OBOS-bolig.

Fellesgjeld og skattefradrag
Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av
kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig
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Generell informasjon
På salgstidspunktet er ikke alle forhold avklart.
Det tas derfor forbehold om at utførelse og
materialvalg kan endres. Bilder og illustrasjoner
er ment for å gi et visuelt inntrykk av prosjektet.
De kan vise tilvalg som ikke er en del av
standardleveransen.
Alle opplysninger er gitt med forbehold om
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, herunder også endringer som følge av
påbud fra offentlige myndigheter. Det forutsettes
at dette ikke medfører vesentlige endringer av
den angitte standarden.
Møbler og løsøre som er vist på illustrasjoner
inngår ikke i standardleveransen. Det henvises
til kontraktstegning og leveransebeskrivelse
som nærmere beskriver hva som leveres.
Det tas forbehold om mindre endringer i utfør-

Salg ved

Ansvarlig prosjektselger

OBOS Nye Hjem AS

Sverre Hermanstad

Hammersborg Torg 1, 0179 OSLO

Telefon: 958 95 319

Telefon: 02333

E-post: sverre.hermanstad@obos.no

Organisasjonsnummer: 935 283 280

prosjektsalg@obos.no

Utbygger

Visningssenter

OBOS Nye Hjem AS

Velkommen til visning i vårt visningssenter i
Haakon Tveters vei 88.

Arkitekt
Arkitektskap AS

obos.no/oppsalsenter
Entreprenør
Veidekke entreprenør AS
Illustrasjoner, foto og styling
Blår, unsplash, Inviso AS, MOVE boligstyling
Design
Gjerholm Design AS

elsen av uteområdene i forhold til beskrivelser
og illustrasjoner som er vist i salgsmateriellet.
Ved overlevering vil ferdigstillelsesgrad og
tilvekst av vegetasjon og beplantning i uteområdene kunne ha kommet kortere enn det
illustrasjoner viser.
Mai 2018

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
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Nettside

Fantastisk utsikt mot Holmenkollen.

obos.no/oppsalsenter

