5O ØST - SENTRUMSNÆRE
SELVEIERLEILIGHETER I STAVANGER

Selveierleiligheter perfekt plassert øst i sentrum

INNHOLD

I et nyskapende og attraktivt område i østre bydel har OBOS bygget 124 nye selveierleiligheter.
Prosjektet har fått navnet 5O ØST. Dette er en flott mulighet til å skaffe seg en urban
selveierleilighet midt i Stavanger, og med fornuftige priser.
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Stavanger utvides hurtig mot øst, og østre bydel defineres nå som sentrum av mange tilhengere. Men bydelen
vokser også på egenhånd, med nye rekreasjonsområder og frodige parker som utvikles, nisjebutikker og
serveringssteder som etablerer seg, Blå Promenade som stadig blir mer tilgjengelig, og i tillegg kommer
prosjekter som ”Den spiselige bydel”.
Urban Sjøfront jobber kontinuerlig for å øke trivselen i området, både for de godt etablerte, men også for
fremtidige beboere. Transformasjonen ivaretar det som bør ivaretas, noen kvartaler kombinerer nytt
og gammelt, og sist men ikke minst, det finnes en fornuftig fremtidsplan for hele området.
Velkommen til østkanten!
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Lervig
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Friområde:

BI og Johannes læringssenter.

Tursti fra Lervig til Hillevågsvatnet. Sørnes

Næring 1. etg:

soling, sandvollyballbane og lekeplass. Godalen

Kontorer, Extra, Basil & Co med uteservering,

badeplass, Emmausstranden, Midjord stadion,

badeplass og Baded ammen med bademuligheter,
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Skole:
Nylund barneskole og St. Svithun ungdomskole,

è
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Nærbutikk:
Extra, Rema 1000, Kiwi, ICA, Prix og Europris,

fyl
Ry

Barnehage:
12 barnehager i bydelen, fire av disse i gåavstand.

Ostehuset Øst

Pizzabakeren, Romsøes konditori, kaffebar, apotek, Ramsvik kolonihage og Kjelvene idrettspark.
butikker og frisørsalong.
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GENERELLE FAKTA
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→ Leiligheter med str fra 40 - 128 m2 BRA

→ Sykkelparkering

→ Moderne og funksjonell arkitektur

→ Spennende næring i første etasje

→ Gjennomtenkte romløsninger

→ Kort vei til sjø og sentrum

→ Alle med minst et soverom

→ Et attraktivt område i full transformasjon

→ Opphøyet og skjermet atrium i midten

→ Kollektivtransport i umiddelbar nærhet

→ Flott opparbeidet park på tomten

→ Turområder og rekreasjon

→ Fast parkering i lukket anlegg,

→ Treningsmuligheter

50 ØST
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o

5 ØST er omgitt av to bygningstyper; de karakteristiske

prøvd å tilpasse dimensjonen til omgivelsene og dermed

industribyggene i ”Varmen” og den mindre trehusb e

skape variasjon i bebyggelsen. Mot Ryfylkegata opp

byggelsen som dominerer denne siden av Storhaug. Målet

arbeides en “grønn lunge” som danner en frodig akse fra

med den nye bebyggelsen er å skape et nytt spennende

tomten, gjennom Lervigsparken, og ned mot sjøen.

formspråk som ikke imiterer det eksisterende, men som
likev el tar hensyn til dens skala og material. Vi har derfor
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LINK arkitektur AS
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Flere av leilighetene har utsikt mot Ostehuset, parken og ned mot sjøen, med
Ryfylkefjellene som bakteppe. Hjørnet Ryfylkegata og Kvitsøygata er et sentralt
hjørne, med frodig grønn park på begge sider. Her kan man møte gode naboer,
venner og kjente, mens barna eller barnebarna leker i trygge omgivelser.

Lyst interiør med
varierte og spennende
planløsninger
o

Leilighetene i 5 ØST har funksjonelle og
gjennomtenkte romløsninger. Leilighetene
er lyse og luftige, og alle har egen balkong
som er hellelagt. Leilighetene har minst
1 soverom og bod, samt kjøkkeninnredning
type Optima 08 hvit, levert av norske Sigdal.
Gulvlister (eik) og eikeparkett i oppholds
rom, listfritt tak, helfliset bad med varme
i gulv, samt vegghengt toalett.
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Godt inneklima

12

50 ØST

løsninger, som enkelt gir deg ønsket idealtemp
eratur, og samtidig sparer miljøet.

Balansert ventilasjon med varmeg jenvinning

Det leveres opplegg for kabel-tv og bredbånd.

i hver leilighet gir godt inneklima. Oppvarmingen

Grunnpakker for dette er inkludert i felleskost-

skjer ved hjelp av vannbåren varme, hvor vegg

nadene. Alle leiligh eter har egen parkeringsp lass

montert radiator fordeler varmen jevnt i hver enkelt

og sportsbod i lukket anlegg, samt felles sykkel

leilighet. Temperaturen styrer du selv via Smartly

parkering. Ringe- og porttelefonanlegg gir oversikt

sin varmestyring, og således kan du også redusere

og tryggh et. Heis. Nedgravd avfallscontainer

strømbruken om ønskelig. Dette er brukervennlige

på tomten.
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Lyst og luftig
Oppholdssoner og rom har hvor store vindusflater som er med på å skape
lys og luftighet. Med det frodige atriumet lett tilgjengelig, gir det muligheter
for å ligge strekk ut på plenen, eller lese en god bok “under” trærne.
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Lune balkonger
Leilighetene som grenser mot atriumet vil ligge lunt og tilbaketrukket, med
solrike balkonger, skjermet for vær og vind. I noen leiligheter vil man føle at man
“glir” over i uteområdet, hvor flott beplantning, “stier” og sittegrupper gir deg en
god hagefølelse. Om ønskelig kan man trekke seg tilbake og være helt for seg
selv på balkongen, med en god kopp te og ipaden.
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Leilighetene er skapt
for trivsel.
Praktiske kjøkkenløsninger,
levert av Sigdal.
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ATTRAKTIVT OMRÅDE
FOR SMÅ OG STORE
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Lys og luftig atmosfære
I tillegg til den frodige parken på fremsiden, er det et flott opphøyet atrium som er
boligenes eget fellesområde – et nydelig rekreasjonsområde for store og små.
Atriet er skjermet og romslig; noe som er med på å skape en lys og luftig atmosfære.
Atriet er et felles og bilfritt område, og danner en grønn akse mot parken og sjøen.
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GOD ATMOSFÆRE I KVARTALET
Fersk, enkel og nydelig mat, laget fra bunnen av
i en folkelig, inkluderende atmosfære – alt inspirert
av sesongens råvarer og de ærlige smaker.
BASIL & CO
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Nærhet til sjø og
rekreasjonsområder med
park og bademuligheter
Nærhet til sjøen. Ja, det er fantastisk!
Du er nemlig like ved. Tilrettelegging av
sammenhengende tur- og friluftsområder,
gang- og sykkelveier har vært, og er
fortsatt i sterkt fokus.
En fem minutters spasertur, og vips! så er du der.
Sjøen og havet møter deg med all sin sjarm. Langs
fjorden går sjøpromenaden, som tar deg med helt
fra Lervig til Hillevågsvatnet. Forbi grønnkledd
mark, blomster og bier, svaner og måker. Kanskje
du også er så heldig at du får et glimt av et rådyr
mellom trærne. Langs promenaden finner du populære
badestrender, og vår og sommerstid er det et yrende
liv her nede ved sjøen. Vennegjenger som samles
over grillen, solfaktor og ømme ord som utveksles,
og barn som bygger sandslott og plasker
i strandkanten, selv om temperaturen ennå ikke
har oversteget 10 grader. Det gjør ingenting.
Det er jo sol, livet er fint.
Sjøpromenaden er også en populær arena for jogge
entusiaster. Er du glad i å fiske, og en av dem som
synes at akkurat det er det som gir deg mest sjelero
i hele verden, ja, da er også mulighetene store for
å få fisk på kroken. Fiskelykkejegere er ofte å se
ute på svabergene langs med stien.
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Sjøen og havet møter
deg med all sin sjarm.
Langs fjorden går sjøpromenaden, som tar deg
med helt fra Lervig til Hillevågsvatnet.
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Lysstyring
Tilleggsleveranse

Lydstyring
Tilleggsleveranse

Trådløs brytere
Tilleggsleveranse

Smarthusløsning som
gir deg et fremtidsrettet, trygt og
miljøeffektivt hjem

Dørkontroll
Standardleveranse

Styringspanel
Standardleveranse

Tyverisikring
Tilleggsleveranse

Varmestyring
Standardleveranse

Leilighetene i 5o ØST innholder
tjenester fra Smartly. Smartly fra
Lyse utvikler løsninger for smart
styring av varme, lys, innbruddsog brannalarm samt andre viktige
funksjoner i hjemmet. Du styrer
leiligheten med smarttelefon
eller nettbrett - uansett hvor
du befinner deg.

Tilleggsutstyr
Bildet illustrerer dagens utgave.

Lysstyring
Lysstyring fra Smartly gir deg
full kontroll over lys i boligen din.
Med enkle tastetrykk på mobilen
eller nettbrettet kan du skape den
perfektestemningen. Eller du kan
forhåndsprogrammere innstillinger
som gjør at huset ditt ser bebodd
ut selv om du ikke er hjemme.
Elegante og trådløse brytere
Smartly er bygget på trådløs tekno
logi som gjør det enkelt å montere
brytere og termostater der du vil
ha dem. Alle brytertypene er av høy
kvalitet og gjennomført design.
Flere av våre brytere fungerer både
for lysstyring og varmestyring.
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Varmestyring

Smartly Styringspanel

Smartly Dørkontroll

Med Smartly følger et lekkert
styringspanel som blir montert
ved utgangsdøren. Her kan du styre
alarm, lys og varme for hele boligen.
Du kan og se hvem som ringer på.

Smartly Dørkontroll varsler
styringspanel, mobilen din eller
nettbrettet når noen ringer på og den lar deg se, snakke med,
og slippe dem inn.

Med varmestyring fra Smartly
kan du enkelt sørge for at temp
eraturen i boligen senkes når du
er borte fra hjemmet eller sover,
og heves til komfort temperatur
til ønsket tidsp unkt. Du sparer
miljøet og reduserer strømbruken.

Kun 100 % fiber er godt
nok for våre kunder!
Lyse leverer fiberbredbånd og
TV-tjeneste fra Altibox til alle leilig
hetene. Alt leveres via en fiberoptisk
kabel og du vil da ikke trenge
å bekymre deg for om kapasiteten
er god nok til å håndtere alle net
tjenestene du trenger i det daglige.
I tillegg vil du få tilgang til premium
underholdning og filmleie med
flere tusen filmtitler. Du står fritt
til å oppgradere tv-pakken samt
hastigheten på fiberbredbåndet.

50 ØST

33

5° ØST – ferdigstilte boliger
Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS org nr. 977 040 949.

OBOS - samarbeidspartner
og totalleverandør
For deg som OBOS-medlem
OBOS er en medlemsorganisasjon med over
330 000 medlemmer. I over 80 år har vi skaf-

SALG
Salg av boligene er underlagt Avhendingslova (Lov om
avhending av fast eiendom).
Selger har plikt til å opplyse om eventuelle skjulte feil
og mangler, som selger kjente til eller måtte kjenne til.
Dersom selger har gitt feilaktige eller uriktige opplysninger
om eiendommen, kan det foreligge en mangel etter
avhendingsloven § 3-7 og 3-8.

fet våre medlemmer bolig, samt forvaltet
disse på en trygg måte.
Som medlem i OBOS kan du låne og spare
penger til betingelser som er blant markedets beste. I tillegg gir medlemskortet
deg tilgang til drøyt 60 gode rabattavtaler
innenfor forsikring, bolig og interiør, kultur
og fritid.
Boligsameiet 5°Øst forvaltes av OBOS.
OBOS er Norges største totalleverandør
innen boligforvaltning, og vi er stolte av å ha
Norges mest moderne forvaltningsvertøy.
Vi forvalter alle typer boligselskaper i hele
landet og får stadig nye fornøyde kunder.
Bor du i en bolig forvaltet av OBOS, kan du
være trygg på at vi bistår med sameiets
regnskap og økonomis tyring. Vi bistår også
ved årsmøter, styremøter og tilbyr en rekke
andre forvaltnings- og konsulenttjenester. I
tillegg tilbyr vi bl.a. lån, forsikring, juridisk
bistand, og tekniske tjenester.
Samfunnsengasjement
OBOS støtter flere arenaer innenfor kultur,
sport og humanitært arbeid, og er nøye på at
sponsorstøtten kommer medlemmene til gode.
Vi har også som mål å støtte positive miljø
tiltak i medlemmenes boområder, samt bidra
til positive oppvekstvilkår for barn og unge.

Kjøper forutsettes å ha besiktiget eiendommen. Kjøper kan
ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller
burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder
andre forhold som Kjøper kjente eller måtte ha kjent til når
avtalen om kjøp inngås, jf. Avhendingsloven § 3-10.
EIENDOMMEN
Gnr. 53 Bnr. 206 i STAVANGER kommune.
EIER OG HJEMMELSHAVER
OBOS Nye Hjem AS, organisasjonsnummer: 935 283 280.
TOMT OG GRUNNAREAL
Gnr. 28 Bnr. 206 er en eiet tomt på ca. 9425 kvm.
EIENDOMMEN
Sameiet ligger på eiet grunn og består av totalt 124 leiligheter
og like mange boligseksjoner fordelt i 2 blokker. I tillegg til
leilighetene består Sameiet også av 2 næringsseksjoner som
inneholder butikker, serveringssteder og annen servicevirksomhet i 1.etasje og 1 blokk for undervisning / kontor.
Boligbebyggelsen i prosjektet er lagt i et kvartal omkring
et skjermet grøntområde over 1.etasje. Grøntområdet er
parkm essig opparbeidet.
Felles anlegg for avfallshåndtering og felles postkasseanlegg
vil bli plassert i tilknytning til bebyggelsen på bakkeplan.
AREALER UTOMHUS
Hele 5° Øst fremstår som en sammenhengende bebyggelse
som omkranser et større gårdstun og uteområde i 2.etasje.
Dette er parkmessig opparbeidet med lekeområder og andre
oppholdsområder. På gateplan er det opparbeidet en kvartalslekeplass som er overdratt til Stavanger kommune.
Kostnader til drift og vedlikehold av utomhusarealene dekkes
av sameiet/sameiene.
BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum og omkostninger betales inn i forkant av overtagelse.
OMKOSTNINGER
Tingl. gebyr skjøte
		
Tingl. gebyr for pant, pr. dokument
Dokumentavgift av andel tomteverdi
Administrasjonsgebyr 			
Andel oppstartkapital til sameiet		

kr.
525,kr.
725,kr. 4.850,kr. 7.650,kr. 5.000,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
og gebyrer.
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KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.
VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene
vedtekter og husordensregler for boligsameiet. Likel edes
plikter kjøper å betale sin forholdsmessige andel av felles
utgiftene for boligen fra overtagelsestidpunktet.
ENERGIATTEST
Det er utstedt energiattest for den enkelte leilighet. Boligens
varmetap og energibehov er dimensjonert iht. teknisk forskrift
av 2010.
LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi for leiligheten vil være avhengig av om den
er primærbolig eller sekundærbolig. Ligningsverdien
fasts ettes 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/.
DRIFTSKOSTNADER / FELLESKOSTNADER
De månedlige driftskostnadene skal dekke bl.a. forsikring på
bygning(er), grunnpakke TV-kanaler og internett, renhold av
fellesarealer, forretningsførsel samt generell drift av sameiet.
Kommunale avgifter, oppvarming, strøm og eget forbruk av
varmt vann kommer i tillegg iht. målt forbruk.
Vi tar forbehold om at felleskostnadene kan endre seg. Flere
faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. endringer
i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester og produkter
som sameiet enten må ha eller selv velger å inngå avtaler om.
Styret i sameiet har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige
felleskostnadene til de reelle utgifter sameiet har og gjennom
dette sørge for at sameiet til enhver tid har en sunn økonomi.
Se prislisten som viser felleskostnad pr. måned pr. leilighet.
AREALOPPGAVER
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, inklusive innvendige vegger.
UTLEIE
Boligene kan fritt leies ut i henhold til eierseksjonslovens
bestemmelser.
GARASJEPLASS/BODER
Hver boligseksjon i sameiet har 1 parkeringsplass og 1 sportsbod som tilleggsdel til seksjonen i lukket parkeringsanlegg
under bakkeplan. P-plassen og bod er seksjonert som tilleggsdel til seksjonen. De som får tildelt en p-plass med ekstra
bredde tilpasset funksjonshemmede (HC-plass), kan av styret
i Sameiet pålegges om å bytte til en annen ordinær p-plass
når det av hensyn til en funksjonshemmet er behov for det.

50 ØST
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Illustrasjon av

Sigdal Optima hvit

Kjøkkenløsning fra Sigdal i 5o ØST

Listverk:		

Bredbånd:

Leveres hvitlakkert i fabrikkmalt utførelse for dører

Tilknytning til bredbåndnett i hver leilighet. Til-

og vinduer, eikeklister for gulv. Spikerhull vokses.

knytting/abonnement på grunnpakke fra Altibox er

Øvrig listverk leveres ikke.

inkludert (abonnement dekkes via felleskostnader).
Utvidelse av dette eller øvrige abonnement som

Sigdal har produsert kjøkken

Som husets knutepunkt

Gulv: 		

gjennom 60 år. Det gode hånd-

gir kjøkkenet rom for både

Hulldekker i betong med parkett i leilighetene, fliser
i fellesareal.

verket, teknologien og desig-

familieaktiviteter og arbeid,

net har vært en bærebjelke for

omsorg og sosiale stunder

et av Norges mest velrenom-

i godt selskap.

merte kjøkkenmerker.

internett og telefon må bestilles og betales av kjøper.
Smartly:
o

Leilighetene i 5 ØST innholder tjenester fra SmartVinduer:

ly. Smartly fra Lyse utvikler løsninger for smart

Ferdig malingsbehandlet fra fabrikk med hvite foringer.

styring av varme, lys, innbrudds- og brannalarm
samt andre viktige funksjoner i hjemmet. Du styrer

Optima er et rent og tidløst kjøkken du aldri blir lei

Sanitær:		

leiligheten med smarttelefon eller nettbrett - uan-

av. Frontene leveres med

Alt porselensutstyr leveres i hvit utførelse. Blande

sett hvor du befinner deg.

slitesterkt melamin overflate

batterier er ett-greps.
Ventilasjon:

og er fin i kombinasjon med
fargekontraster og spen-

Innv. dører:

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvin-

nende interiør.

Leveres hvite/slette komplett med dørvridere og

ning separat for hver leilighet.

beslag. Karmer og foringer leveres hvitlakkerte.
Diverse:

Bildet illustrerer et kjøkken
fra modellserien Optima,

El-anlegg:

Selger tar et generelt forbehold om mindre

og er ikke kjøkkenløsningen

Skjult installasjon i alle rom så langt det er prak-

endringer i beskrivelse, tegninger og utførelse.

eller volumet som er levert

tisk mulig. Unntak er eventuelle installasjoner ved

i 5 o ØST.

lydvegger mellom boenheter. Det benyttes automatsikringer.
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Matfatet i øst
o

I det kvartalet som nå blir kalt 5 ØST var det i

og kaffebrenneri. Lenge før det ble lovfestet inn-

mange år en betydelig matproduksjon. Fra 1911

førte produksjonslaget 8-timers arbeidsdag. Det ble

og fram til 1997 ble det produsert hermetikk i to

opprettet pensjonsordning for de ansatte, og de var

anlegg, og brisling og sild i boks med fargerike

representert i styret en generasjon før dette

etiketter ble eksportert til mange land. Deretter

ble vanlig.

ble det produsert tomatsuppeblokker, hermetiske
o

erter og makrell i tomat. På det meste hadde det

Nær 5 ØST lå det også et variert produksjonsmiljø

tidligere arbeidet flere hundre mennesker i sesong

som omfattet gummivareindustri, såpekoking, ris-

ene, de aller fleste var unge kvinner. Men i det

nøtt- og peanøttproduksjon, tinnfabrikk og bryggeri.

siste produksjonsåret var det bare 20 ansatte.

Særlig om våren, når fabrikkvinduene ble åpnet,
strømmet det herlige lukter ut fra produksjonen.

Matvarefabrikken tilhørte det kooperative

Nå har boligene tatt over, nye mennesker flytter inn

produksjonsl aget Samhold. I et prektig bygg i

og bydelen får en ny vår. Industrien er blitt historie,

funksjonalistisk stil ble det fra 1933 og fram til

men produktene kan kjøpes i butikkene i nabolaget,

1970-årene produsert hermetikk, fersk fiskemat,

også i kooperativets nye Coop Extra som er i

pølser og kjøttmat til fylkets mange samvirkelag.

næringsdelen i 5 ØST.

o

Hovedanlegget til Samhold lå ved Møllehaugen innerst i Pedersgata. Der var det bakeri, smørf abrikk

Gunnar Roalkvam

5 grader øst for sentrum
Kjelvene

I løpet av 1800-tallet vokste Stavanger by fra 2000 til 30 000 innbyggere.
Innflytterne kom fra Ryfylke, Jæren, Dalane og fra andre steder i landet.
De fleste fikk arbeid i den nye hermetikkindustrien, og støttenæringene
til denne. Fram til 1970-årene var bystrøket fra Badedammen til Lervig
Stavangers viktigste industriområde. Det ble populært kalt «Varmen» på
grunn av oppvarmingen fra to støperier og røkeriene til en rekke fabrikker.
Arbeiderne bosatte seg i nærheten av fabrikkene, og Storhaug ble byens
mest sosialt mangfoldige bydel.

Ostehuset

Men Stavangers østre bydel fikk aldri et grått preg i skyggen av fabrikkene.
Kvitsøygata

Beboerne på halvøya hadde kort vei til idylliske båthavner, badeplasser og
kolonihager. Mellom husene var det frodige hager, og midt inne i fabrikkstrøket lå den populære Badedammen hvor tusenvis av barn har lært å
svømme. Sentrum lå like i nærheten, og det var lett å dra på turer inn i
Ryfylke eller ut på Jæren, til de stedene som hadde gitt gatenavn i bydelen.
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50 ØST

På denne tomten står nå 5o ØST

50 ØST
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ENSIGN l Takk til John G. Johnsen for lån av bilde. Foto: Joakim Bjerk, Jiri Havran og Aeroview.no
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