Hus A, B, C

ROSENHOLM BORETTSLAG
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Bo på Rosenholm

Naturlig
vis
Her er det neste steget. Ditt nye hjem – og en frisk start. Et trygt og godt
hjem med nærhet til naturen, så du kan leve livet slik du vil. Med alt som er
viktig for deg – det som virkelig teller. Tid til å være til stede og til å kjenne
på de beste sidene ved livet. Det som er ekte. Som morgenkaffe i
blåbærlyngen, fine turer i det fri og ettermiddager i kveldssola.
Med en ny, lettstelt leilighet i Rosenholm borettslag får du tryggheten og
hjemmet som gir deg muligheten til å bruke tiden din akkurat som du vil.
Del øyeblikkene med dem du er glad i – og nyt naturen og roen.
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Nærmiljø

Kort avstand til det meste
1
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Rosenholm borettslag

11 Holmlia bad

2 Rush trampolinepark

12 Holmliahallen

3 Holmåsen barnehage

13 Søndre Aas gård og miljøsenter

4 Rema 1000

14 Hvervenbukta Kunst og Håndverk

5 Fjeldlund barnehage

15 Café Anne på landet

6 Toppåsen barneskole

		Hvervenbukta
16

7 Lia barnehage

17 Ingierstrand bad

8 Holmlia ungdomsskole

18 Kolbotn stasjon / Kolbotn Torg

9 Holmlia senter

19 Hundejordet kunstgress

10 Deichmanske bibliotek, Holmlia

20 Sykkelrute langs sjøsiden / Gamle Mossevei
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Illustrasjon fra 4. etasje.
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1

Nå
er du hjemme
Endelig kan du komme hjem til en ny, lettstelt leilighet i et hyggelig og grønt
miljø. Her kan du skape hverdagen din akkurat som du vil ha den. Det nye
hjemmet ditt er tilrettelagt for det som måtte komme – enten det er en
innholdsrik hverdag med jobb, friluftsliv og sosiale aktiviteter eller et travelt
familieliv med småbarn.
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Rosenholm, et område med gode
muligheter for et aktivt friluftsliv.

Rosenholm borettslag skal etableres inntil et lite skogholt i et veletablert og
familievennlig småhusområde og består av tre bygg med fine grøntområder,
trygge gangveier og små lekeplasser. Hver av bygningene har 20 leiligheter
fordelt på fem etasjer, med romslige 2- til 5-roms leiligheter på 45 til 114 kvm.
Store vindusflater gjør boligene lyse og luftige. De største leilighetene får
adskilt kjøkken. De lyse og moderne leilighetene er sydvestvendte, så du
får gode solforhold og den lune kveldssola inn i leiligheten din.
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Utomhusplan

Livet
på Rosenholm
Rosenholm borettslag ligger i et hyggelig, grønt og luftig boligområde i
Liakollveien på Toppåsen i bydel Søndre Nordstrand. Med kort vei til både
sjøen og marka, i tillegg til alt du trenger i hverdagen, kan du leve praktisk,
harmonisk og i takt med naturen. Her er det rom for å leve – og luft du kan
leve i. Dette er stedet der generasjoner lever side om side, med gode
muligheter for et aktivt liv.
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Meter

Den hyggelige gangveien samler borettslaget, og de små grønne lungene
bidrar til et lunt og hyggelig miljø. Foran husene er det godt med sykkel
parkering og der finner du også inngang til en felles parkeringskjeller.
Siden borettslaget ligger innerst i Liakollveien er det lite gjennom-

gangstrafikk, noe som gjør hverdagen på Rosenholm avskjermet og rolig.
Alle leilighetene får vannbåren oppvarming fra fjernvarme. Dette er energivennlige boliger – noe du vil merke på strømregningen. Alle boligene får lys
eikeparkett og kjøkken i meget god kvalitet. Er du tidlig ute med å kjøpe, får
du mulighet til å påvirke standarden ved å gjøre tilvalg. Du kan for eksempel
endre på kjøkken, parkett, dører og el-punkter.
Alle leilighetene får stor balkong eller terrasse, de fleste vendt vest, med
gode solforhold. Boligene i første etasje får egen uteplass på bakkeplan og
leilighetene som ligger i enden av byggene får også egen inngangsdør.
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Ord fra arkitekten

Solrik beliggenhet
stort utsyn
Det har gått snart 20 år siden vi i Spor Arkitekter begynte å jobbe med utformingen av boligområdet ved Rosenholm. Fra første stund har den solrike
beliggenheten og det store utsynet mot vest og fjorden fasinert. Dette er en
unik kvalitet ved området som vi ønsker å ta vare på, på best mulig måte.
Vi har valgt å legge bebyggelsen i to rekker, med femetasjes bebyggelse
øverst og lav bebyggelse med to etasjer pluss underetasje nederst og mot
vest. Slik vil de aller flest leilighetene få del i utsikten og de gode solforholdene.

av dette er det valgt en kombinasjon av beiset trepanel og plater i hvitt og
gråtoner i fasadene. Langs svalgangene blir det innslag av fargede platefelt
i rødt, gult og brunt, varierende fra bygg til bygg.

OBOS har ønsket å kunne tilby et bredt spekter av leilighetstyper. For oss
som arkitekter har det vært viktig å utnytte arealene best mulig med gode
og kompakte planløsninger.

Kort vei langs fine turveier til fjorden og godt utbygget nærservice
og offentlige tilbud er også viktige kvaliteter ved området.
Dette vil bli et godt sted å bo!

Vi ønsket at fasadeutformingen skulle ha tilknytning til trekk ved naturterrenget
rundt: furuvegetasjonen og de grålige bergflatene. For å gjenspeile noe

Amund Vik
Sivilarkitekt, Spor Arkitekter
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For framtidige beboere vil beliggenheten så nær Rosenholm stasjon
være viktig i hverdagen. Toget bruker bare ca. 15 minutter til Oslo S og
når Follobanen åpner i 2021, vil togtilbudet bli enda bedre.
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Legg søndagsturen til
Ingierstrand bad.

Ut
i det fri
Mellom skog og hav. Spis middag i sola hjemme, og svipp ned til stranda på
fem minutter for å legge ut på svøm eller gå en kveldstur etter maten. Skog,
sjø, det varierte terrenget og de utallige mulighetene naturen byr på, er noe
av det som gjør Rosenholm så unikt.
Med marka i nærområde, skal du ikke se bort fra at du får lyst til å ta en tur i
det grønne og nyte det Østmarka har å by på: Skiturer og aking om vinteren,
badeliv, fot- og sykkelturer om sommeren. Bruk lune forsommerdager til å
padle på et av de mange rolige vannene i Østmarka, og bytt ut kanoen med
skøyter når kulda setter inn. I sommermånedene yrer det av liv i Hvervenbukta og Ingierstrand – noen av de absolutt flotteste badestedene i Oslo
– som nå også er en del av ditt nye nabolag.
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Visste du at …
et kaldt bad øker blodsirkulasjonen, virker
oppkvikkende og kan motvirke stress?
Så hvorfor ikke utvide badesesongen og
stikke ned til sjøen for et kjapt morgenbad
i ny og ne? Og hvem vet, kanskje du til og
med blir hekta på vinterbading.
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Alt du trenger
like ved
Selv om omgivelsene virker landlige, bor du absolutt ikke på landet. Tog
stasjonen Rosenholm er like ved, og busstoppet Krummedike er bare et steinkast fra leiligheten din. Toget tar deg inn til Oslo S på 15 minutter, mens du
svinger deg inn til byen på 20 minutter med bil. Toppåsen er et rolig område,
med kort vei til flere handelssentrum. Holmlia senter er rett i nærheten og
har blant annet bibliotek, blomsterbutikk, en bugnende grønnsaksbutikk og
alt du trenger av helsetilbud. Bussen fra Krummedike holdeplass tar deg dit
på fire minutter. Kolbotn sentrum er bare en 5 minutters kjøretur unna. På
Kolben kulturhus er det kinosal og restaurant med utsikt over Kolbotnvannet.
Det er mange gode fritidstilbud i området. Ulike sportstilbud, fotballbaner og
naturisbane er tilknyttet Holmlia idrettshall og Holmlia bad. Norges største
innendørs trampolinepark ligger rett ved. Du kan kjøre slalåm i slalåmbakken
på Sloreåsen, eller spille golf på Grønmo eller Oppegård golfbane. Søndre
Ås gård og miljøsenter er bare en liten svipptur unna, og har både gårdsdyr,
rideskole og en koselig stabburskafé – en perfekt søndagsaktivitet med
barn eller barnebarn. Det er også flere barnehager og skoler i nærområdet.
Området har et rikt kultur- og organisasjonsliv. Holmlia pensjonistforening
tilbyr et godt sosialt miljø med aktiviteter og turer.

Et område fullt av idrettsglede!
Holmlia Sportsklubb har tilbud for både
håndball, fotball, basket, turn, innebandy,
dans og ballett. Du kan gå til Holmlia
hallen på femten minutter, og det ligger
flere fotballbaner og grøntområder like
i nærheten.
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4 stopp fra Oslo sentrum!
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1

Krummedike busstopp ligger
bare et steinkast unna.

Reis kollektivt
og len deg tilbake
•

Ta en liten lur. Det kan være lurt å bruke tiden på bussen eller toget til
å sone helt ut og slappe av. Når vi er aktive og har mye på programmet
ellers, er det godt å legge inn noen pauser hvor jobben din er bare
å være – mens toget tar deg dit du skal.

•

Hold hodet i gang. Bruk minuttene på bussen til å få med deg de siste
nyhetene, løs Sudoku eller kryssord, spill et morsomt mobilspill eller les
videre i en spennende bok.

•

Få oversikt. Ta en titt på kalenderen og planlegg uka, svar på e-poster,
se over presentasjonen du skal ha på jobb eller ta den siste finpussen
på antrekket.

•

Nyt fordelene. Reiser du kollektivt slipper du å bekymre deg for
parkeringsplasser, -vakter og -bøter, sinte bilister og morgenrush eller
snø, isete ruter og dårlig føre om vinteren. Toget suser kjapt, trygt og
bekymringsfritt inn til sentrum på 15 minutter.

1

Med både tog og buss i nærheten, legger livet
på Rosenholm til rette for at du skal kunne
komme deg dit du skal raskt og enkelt. Og
reiser du kollektivt, er det bare å lene seg
tilbake og bruke tiden på akkurat det du vil.
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Sopp
er topp
Etter en trivelig sopptur i marka er det lite som frister mer enn et godt
smørbrød eller en deilig middag med lun, pepret smørstekt sopp. Og steker
eller forveller du resten av soppen før du fryser den ned, har du alltid et
lager med egenplukket sopp for hånden. Et godt tips er å flatpakke sopp før
du fryser den, så det er enkelt å brekke av når det er soppsaus eller annet
snadder på menyen. Du kan også tørke soppen du har plukket, så har du
topp tilbehør hele året rundt.
Husk at du aldri må spise sopp du ikke er helt sikker på. Ta gjerne med deg
en soppbok i kurven, eller bruk en smart app som Gyldendals soppguide,
så du unngår å forveksle matsoppen med noe annet.

1
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Husk godt kjøkkenredskap.

2 Kantarell (Cantharellus cibarius),
gul til dyp guloransje farge.
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Ikke bare blåbær
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Etasjeplan

HUS A, B, C 1. etasje

V/T

K/F
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K/F

V/T

K/F

45 m2

71 m2

K/F

66 m2

50 m2

A

1001

1002

1003

1004

B

1005

1006

1007

1008

C

1009

1010

1011

1012

A

2-roms

20

3-roms

4-roms

5-roms

B

C

N

Etasjeplan

HUS A, B, C 2.-5. etasje

V/T
V/T

V/T

V/T

K/F
K/F
K/F

88 m2

72 m2

81 m2

118 m2

K/F

A

2001, 3001, 4004, 5001

2002, 3002, 4002, 5002

2003, 3003, 4003, 5003

2004, 3004, 4004, 5004

B

2005, 3005, 4005, 5005

2006, 3006, 4006, 5006

2007, 3007, 4007, 5007

2008, 3008, 4008, 5008

C

2009, 3009, 4009, 5009

2010, 3010, 4010, 5010

2011, 3011, 4011, 5011

2012, 3012, 4012, 5012

A

2-roms

3-roms

4-roms

5-roms

B

C

N
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Soldiagram Hus A, B, C

21. juni kl 13.00

21. juni kl 16.00

21. juni kl 19.00

21. juni kl 21.00
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Illustrasjon fra 5. etasje.

24

Leilighetsplan

4-roms

Sov 2

88,1 m2

Entre

7,2 m2

10,9 m2

HUS B, C
2.-3. etasje
Leilighetsnummer:
2005, 2009, 3005

Sov 1
11,7 m2

Sov 3
7,4 m2

Bad

V/T

4,9 m2

Bod
Vent.

Balkong: 10,1 m2
Bod: 3,7 m2
Sportsbod: 5 m2
Garasje: kjeller

3,7 m2
K/F

Stue/kjøkken
37,2 m2

Gjennomgående 4-roms endeleilighet med fin planløsning og lys
fra tre sider. Stor, åpen stue/kjøkkenløsning, som enkelt kan deles
i eget kjøkken med plass for stort
spisebord. Utgang til vestvendt
balkong fra stuen. Tre effektive
soverom og romslig bad. Gode
oppbevaringsmuligheter i den
store boden.
N

N

Balkong

A

B

C

10,1 m2

N
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Leveransebeskrivelse
GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.
Beskrivelsen suppleres av romskjema som redegjør
spesielt for overflater og utstyrleveranse for hver
enkelt leilighet.

som får et eget uteareal, disponerer dette arealet
alene.

Alle opplysningene i denne beskrivelsen er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige
og nødvendige.

BODER
Det leveres en sportsbod på minimum 5 m²
pr. leilighet hovedsakelig plassert i plan 1 og
kjelleretasjen.

TRAPPER/INNGANGSPARTI
Hvert hus leveres med trapp fra hovedinngang og
opp til de enkelte etasjene, men også splittet trappe
løp fra hovedinngang og ned til kjelleretasjen. Det
leveres flis i inntrinn på hovedtrapper og på gulv i
felles inngangspartier i plan 1. Det leveres også en
rømingstrapp på enden av svalgangen til hvert hus.

SYKKELPARKERING
Det vil bli etablert innvendig og utvendig
sykkelparkering.

BÆRESYSTEM OG YTTERVEGGER
Bygget oppføres med bæresystem hovedsakelig
utført i betong/stål.

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 og trapper leveres med
fliser.

FASADER, BALKONGER OG PRIVATE UTEPLASSER
Fasader er i hovedsak fasadeplater og trepanel.

Generelt utføres arbeidene iht. NS 3420. Innvendige
vegger og himlinger i leiligheter utføres iht toleranseklasse C(3). Gulv i leiligheter utføres iht toleranseklasse B(2). Lydteknisk dimensjoneres bebyggelsen
ut fra forskriftens "Lydklasse C”. For øvrig legges
offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn for
krav til utførelse og materialbruk, derav blant annet
universell utforming.
PARKERING
I plan U1 og U2 (kjeller-etasjen) er det et begrenset
antall parkeringsplasser. Garasjeanlegget
organiseres som et tingrettslig garasjesameie.
UTOMHUS
Utomhusarealet rundt og mellom byggene disponeres av borettslaget. De leiligheter på bakkeplan

28

RENOVASJON
Renovasjon i samsvar med renovasjonsvedtekter
for Oslo kommune.

gang og opp til de enkelte etasjene. Heisene går
også ned til parkeringskjelleren(e). Heisene leveres
med toveis kommunikasjon til alarmsentral.

Balkonger utføres i betong, med tretremmer.
Rekkverk i stål /aluminium.
Betongheller /kostet betong på bakkeplan.

I trapperom og innvendige leilighetskorridorer
legges gulvbelegg.
HEIS
Hvert hus (A, B og C) levers med heis fra hovedinn

GRUNN OG FUNDAMENTER
Bygget er fundamentert på fjell. Gulv i parkerings
kjeller (asfalt/betong), sykkelrom og bodarealer
leveres uten sluk.

Finansiering
VINDUER/DØRER
Vinduer og balkongdører leveres hvitmalt innvendig
med nødvendige utforinger. Låser og beslag i
forkrommet utførelse.
Vindusfelt kan bli delt inn i flere felt uten at dette
fremkommer på tegning.
Innerdører leveres med hvite, glatte dørblader samt
hvitmalte karmer og utforinger. Dørterskel i eik.
GULV
Baderomsgulv leveres med flis i mellomgrå farge.
Øvrige gulv i leiligheter leveres med 14 mm
lyspigmert 3 stavs eikeparkett, gulvlister leveres
med tilsvarende utseende som parkett.
VEGGER
Baderomsvegger leveres med lyse fliser. Øvrige
vegger er malt i lys farge.
HIMLING
Himlinger leveres som hvitmalt betong med synlige
fuger og har generelt en takhøyde på ca. 2,5 m.
I deler av leiligheter (eksempelvis entre/bod/ kjøkken)
er det i noen steder nedforet himling til ca. 2,2 m
pga. framføring av bl.a ventilasjon. På bad leveres

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
det langsiktige lånet
Låne inntil 85 prosent 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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Leveransebeskrivelse
hvit nedforet himling med himlingshøyde ca 2,2 –
2,3 m. Leilighetene i plan 5 kan ha en himling som
faller svakt mot balkongyttervegg (fra ca 2,5 m til
2,4 cm).

BADEROM
Bad leveres som prefabrikkerte våtromsmoduler.
Dusjvegger i glass og lampe i tak inngår i leveransen
for hovedbad.

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

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 og lignende i
tillegg til det som fremkommer på salgs-/kontrakts
tegninger.

EKSTRA WC
I noen leiligheter finnes det ekstra WC. Dette regnes
ikke som våtrom. Det leveres her malte vegger og
flis uten varme på gulv.

ELEKTRO / TV
Leilighetene er levert med skjult anlegg for elektro
i den utstrekning det er praktisk mulig, men det vil
kunne forekomme synlige utenpåliggende kabler.
Det leveres sikringskap til hver leilighet. Den enkelte
leiligheten har egen måler for strømavlesing som er
forberedt for fjernavlesning.

LISTVERK
Til eikeparkett leveres det gulvlister i lys eik. Til
vinduer og dører benyttes det ferdig malt listverk
med synlige spikerhull. Taklister leveres ikke.
KJØKKEN/STUE STANDARD
Det leveres Sigdal Uno eller tilsvarende standard
kjøkkeninnredning. Benkeplate leveres med
laminat “betong”. Det leveres stor (ca bredde
500 mm) oppvaskkum type Intra Omnia e.l.
STUE/ENTRE
Sikringsskap plasseres i bod eller i entre.
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SOVEROM
Det blir ikke levert garderobeskap/ garderobe
løsning, men dette kan bestilles som tilvalg.
VENTILASJON
Leilighetene blir levert med balansert ventilasjon.
Ett ventilasjonsaggregat pr leilighet, plasseres i
leilighetsbod. Hovedprinsipp er at luftinntak sker fra
tak eller fasade, og luftavkast føres ned til garasje.
Tilluft til stue og soverom, avtrekk på bad og timer
styrt kjøkkenhette med kapasitet i hht forskrifter/krav.
OPPVARMING
Oppvarming er basert på vannbårne varme med
radiatorer / konvektorer og via ventilasjon. Det
monteres forbruksmåler for hver leilighet som er
forberedt for fjernavlesning.

Det leveres anlegg med en kontakt for kabel-TV/
bredbånd i hver leilighet. I tillegg leveres det trekkrør
fra IKT-skap for ekstra uttak i soverom. IKT-skapet er
beregnet for nettverkskomponenter og leveres med
el-uttak.
Selger vil på vegne av borettslaget inngå avtale om
grunnpakke på leveranse av tv-signaler, internett og
bredbåndstelefoni. Evt oppgraderinger av tilleggs
tjenester ut over grunnpakken bestilles og bekostes
av den enkelte beboer. Avtalen har en bindingstid
på inntil 3 år fra ferdigstillelse av hele borettslaget.
Borettslaget står deretter fritt til å forhandle frem
avtaler med andre signalleverandører.

Helt nytt
Det leveres ikke fasttelefon. Trygghetsalarm løses
av den enkelte beboer / kjøper med GSM løsning.
PORTTELEFON
Det blir levert ringetablå med «calling» funksjon ved
hovedinngang og porttelefon i hver leilighet, plassert
i entré.
BRANN- OG RØYKVARSLING
Det blir levert forskriftsmessig brannvarslingsanlegg,
med en detektor i hver leilighet. Nærmere beskrivelse og brukerinstruks fremgår av brukerhåndbok
som hver kjøper får utlevert ved overlevering av
leiligheten.

9 gode grunner til å kjøpe
helt nytt av OBOS
• Unngå oppussing
• Ingen stressende budrunder
• Gode energiløsninger
• Boligen oppfyller de nyeste standardene
• Lave vedlikeholdsutgifter
• Bolig til fastpris
• 5 års garanti og reklamasjonsrett
• Vi er tilgjengelige også etter innflytting
• Lave kjøps- og overtagelseskostnader

Les mer på: obos.no/heltnytt
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Romskjema
ROM

GULV

VEGGER

TAK

INNREDNING

DIVERSE

VESTIBYLE

Flis m/sokkelflis

Malt gips/betong

Malt betong
(Synlige fuger)

TRAPPEROM

Betongtrapp m/fliser
i trinn og repoer.
Malte vanger.

Malt gips/betong

Som Vestibyle

HEIS

Vinylbelegg

Rustfritt stål. Speil på en vegg.

SPORTSBODER 1. ETASJE
SPORTSBODER U.ETG

Epoxy eller gulvbelegg
Asfalt/behandlet betong

Malt gips/betong
Malt gips/betong/
pusset leca

Malt betong
(Synlige fuger)

BALKONGER

Betong med tretremmer

Plater/panel

Ubehandlet betong,
synlige løfteører

TERRASSER 1. ETASJE

Kostet betong/
betongheller

Plater/panel

SVALGANG

Betong

Plater/panel

Ubehandlet betong

Spilerekkverk i stål.
Svalganger leveres med
søyler i forkant og bakkant.

GARASJEANLEGG

Asfalt mot grunn/betong
etasjeskiller.

Betong

Malt betong
(Synlige fuger)

Belysning
Nøkkelbryter pluss
1 fjernkontroll pr garasjeplass.

TEKNISKE ROM

Epoxy

Malt

Malt

Belysning og stikk.

ENTRE

3-stav parkett i lys eik
med tilhørende gulvlist

Malt gips/betong.
Farge: Hvit

Malt betong
(Synlige fuger) / gips.
Hvitmalt

GANG

3-stav parkett i lys eik
med tilhørende gulvlist

Malt gips/betong.
Farge: Hvit

Malt betong
(Synlige fuger) / gips.
Hvitmalt

BOD

3-stav parkett i lys eik
med tilhørende gulvlist

Malt gips/betong.
Farge: Hvit
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Postkasseanlegg på vegg.

Ringetablå / dørcalling ved
hovedinngangsdør.
Malt rekkverk og dobbel
håndløper i trapp.
Belysning i himling.

Netting boder.

Belysning

Glassrekkverk
Balkonger leveres med opptil
fire søyler.
Lys/stikk på vegg
Levegger/skiller i beiset treverk.
Lys/stikk på vegg

Ytterdør, FG godkjent lås.

Porttelefon
Antall stikk iht. NEK.
(elektrobransjens anbefaling)

Pr. bod: 1 stk lysarmatur
Stikk Iht. gjeldene NEK

ROM

GULV

VEGGER

TAK

INNREDNING

DIVERSE

BAD/BADEROMSKABIN

Fliser 20x20 cm med
10x10 cm i dusjsone
Grå.

Fliser 40x20 cm.
Hvite.

Lakkerte stålplater ved bruk
av pre-fabrikkert badeboks.
Lys farge

Speilskap m/2 lysspot over
servant. Servantskap
m/heldekkende servant.
Type: Glatt hvit.
Vegghengt toalett.
Dusjvegg klar 90x90
Toalettpapirholder
Ettgreps blandebatteri
Håndklekroker 4 stk

Spotter 3-4, LED
Stikk Iht. gjeldene NEK.
Varme i gulv.
Avtrekksventil

WC

Fliser 20x20 cm
med sokkelflis
Grå. Matte

Malt gips/betong.
Farge: Hvit

Malt betong
(Synlige fuger) / gips.
Hvitmalt

Speil 0,6x0,8 m
Håndvask i porselen
1-greps servantbatteri.

1 stk lysarmatur
1 stk armatur m/stikk over
speil.
Stikk Iht. gjeldene NEK
Ikke våtrom

SOVEROM HOVED

3-stav parkett i lys eik
med tilhørende gulvlist

Malt gips/betong.
Farge: Hvit

Malt betong
(Synlige fuger) / gips.
Hvitmalt

1 stk uttak for kabel TV.
Stikk Iht. gjeldene NEK.

SOVEROM ØVRIG

3-stav parkett i lys eik
med tilhørende gulvlist

Malt gips/betong.
Farge: Hvit

Malt betong
(Synlige fuger) / gips.
Hvitmalt

Stikk Iht. gjeldene NEK.

STUE

3-stav parkett i lys eik
med tilhørende gulvlist

Malt gips/betong.
Farge: Hvit

Malt betong
(Synlige fuger) / gips.
Hvitmalt

1 stk uttak for kabel TV.
Stikk Iht. gjeldene NEK.

KJØKKEN

3-stav parkett i lys eik
med tilhørende gulvlist

Malt gips/betong.
Farge: Hvit

Malt betong
(Synlige fuger) / gips.
Hvitmalt

Sigdal Kjøkken type Uno
eller tilsvarende. Laminat
benkeplate med rettkant
farge «betong».
Stål vaskekum, type Intra
Omnia eller tilsvarende
Leveranse iht kjøkkentegning
for den enkelte leilighet.

Avtrekkshette
Stikk Iht. gjeldene NEK.
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Romskjema
GENERELT
INNVENDIGE DØRER:
Det leveres hvitmalte glatte innvendige
dører.
Dørvridere blir i matt krom.
Dørterskel blir eikefarget.
Det leveres hvitt glatt listverk rundt alle
dører med synlige spikerhoder/stifter
etter montering.

VINDUER:
Leveres med malt ramme.
Det leveres hvitt glatt listverk rundt alle
vinduer med synlige spikerhoder/stifter
etter montering.

VENTILASJON:
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

OPPVARMING:
Fjernvarme som går i radiatorer.
Bad har vannbårende gulvvarme fra
fjernvarme.

DIVERSE:
Innvendig takhøyde er ca 2,5 m, men
deler av husene vil ha nedsenket
himlinger pga. tekniske føringer.
Det kan også forekomme innkassing
pga. sprinkelsystemet.

BRANNSIKRING:
Alle leiligheter og fellesanlegg leveres
med sprinkelanlegg. Sprinkelhoder blir
enten innfelt i kasser eller synlig i tak.
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ELEKTRO:
Det vil bli utarbeidet elektrotegninger for
hver leilighet i forkant av tilvalgsprosessen.

GARDEROBER:
Det leveres ikke garderobeløsninger
som standard.

FORBEHOLD:
Selger tar et generelt forbehold om
rett til mindre endringer i beskrivelse
og tegninger.
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Salgsprospekt
SALG
Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova
(Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny
bustad med mer). Hvis kjøper ikke er forbruker
benyttes Avhendingslovens bestemmelser.
PROSJEKTET
Prosjektet bygges på eiet tomt. Prosjektet blir delt
inn i flere byggetrinn med til sammen omkring 117
leiligheter. Prosjektet gjennomføres som en trinnvis
utbygging, og antall boliger i prosjektet vil kunne
bli justert underveis.
EIENDOMMEN
Gnr. 191 Bnr. 152 i Oslo kommune. Endelig
matrikkelnummer tildeles senere.
HJEMMELSHAVER
Nedre Toppåsen Borettslag, orgnr. 846 475 702.
SELGER
OBOS Nye Hjem, orgnr. 935 283 280.
TOMT OG GRUNNAREAL
Gnr. 191 Bnr. 152 er eiet tomt på 16 666,2 kvm. Selger
tar forbehold om tomtens størrelse inntil oppmålingsforretning er gjennomført, og til det blir bestemt om
prosjektet blir delt opp i ett eller to borettslag.
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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.). Prosjektets uteareal blir trinnvis
ferdig opparbeidet. Sentralt i prosjektet blir tunet
med lekeplass og oppholdsarealer til glede for både
store og små. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i
utomhusplanen og tar uttrykkelig forbehold om at
endelig tilpasning av terreng og endelig utforming
av fellesarealer og privatiserte parseller i forbindelse
med utbyggingen naturlig vil føre til endringer
i forhold til illustrasjonen.

forbehold om endringer som følger av offentlig
behandling av prosjektet.

De øvrige utomhusarealer på tomten, dvs. utomhusarealene med unntak av de som disponeres av
boligene på bakkeplan, disponeres i fellesskap av
boligene i borettslaget/sameiet. Kostnadene til drift
og vedlikehold av utomhusarealene dekkes av
Borettslaget(ene) i fellesskap.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM
Rosenholm Borettslag (borettlagets navn kan bli endret
ved registrering) inngår i et byggeprosjekt som er
planlagt å inneholde 8 bygninger (hus A - H) med til
sammen 120 boliger og et underjordisk garasjeanlegg.
Utbyggingen gjennomføres i to byggetrinn.

REGULERINGSFORHOLD / RAMMETILLATELSE
Reguleringsplan og rammesøknad er godkjent.
Selger tar forbehold om nødvendige igangsettings
tillatelser innvilges av Oslo kommune. Det tas i tillegg

Hvis eiendommen som inngår i byggeprosjektet blir
oppdelt i flere eiendommer, vil utbygger også fastsette vedtekter for utomhusarealene som skal være
felles for alle boligene. Vedtektene vil inneholde

Det er prosjektert å bygges ihht teknisk bygge
forskrift 2010, (TEK10).
SERVITUTTER/RETTIGHETER
Andelene overdras med de rettigheter og forpliktelser
som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske
heftelser med unntak av lovpålagt panterett til
borettslaget som sikkerhet for oppfyllelse av den
enkelte andelshavers fellesforpliktelser. I tillegg kan
selger tinglyse bestemmelser vedrørende borettslag,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Kopi av servitutter tinglyst på eiendommen kan
fremlegges av prosjektselger.

bestemmelser om fordeling/betaling av kostnader til
drift/vedlikehold, om bruk etc. Vedtektene vil være
forpliktende for Borettslaget.
Borettslaget ligger på eiet grunn. Borettslaget skal
eie eller ha bruksrett til ca 124 stk parkeringsplasser
i underjordisk garasjeanlegg. Antall p-plasser kan
endres dersom borettslaget ikke blir bestående av
120 leiligheter.
Boliger på bakkeplan, som har eksklusiv bruksrett til
deler av utearealet, skal for egen regning vedlikeholde dette arealet. Hekker rundt privatiserte arealer
vedlikeholdes av Borettslaget. I Borettslagets vedtekter vil det bli fastsatt at andelseiere må ha styrets
samtykke før det kan foretas endringer av utearealet
(sette opp gjerde, eller andre fast innretninger, legge
heller, plante busker etc.)
Boligprosjektet Rosenholm har underjordisk garasje
anlegg under hus A, B og C, og leilighetene selges
med eller uten garasjeplass slik det fremkommer av
prislistene.
Selger forbeholder seg retten til å eie, selge og fritt
disponere over alle usolgte parkeringsplasser og
boder.

Salgsprospekt
BETALINGSBETINGELSER
Ved kontraktsinngåelse betales 10 % av totalprisen
for leiligheten. Dette 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 nærværende kontrakt. Beløpet
kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om
at oppgjørsmegler avgir inneståelseserklæring overfor kjøpers bankforbindelse. Restbeløp innskudd/
egenkapital samt omkostninger betales etter regning
før overtagelse.

OMKOSTNINGER
Gebyr tinglysing av borett
Gebyr tinglysing av andel
Evt. gebyr tinglysing av pant/heftelse
Gebyr pantattest
Utskriftgebyr
Andelskapital til borettslaget
Dokumentavgift andel tomteverdi

Hvis kjøper ikke er forbruker betales 20 % av
totalprisen i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS,
org.nr. 977 040 949.

Det vil kunne 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.

BUSTADOPPFØRINGSLOVA/GARANTIER
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997
nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Ihht. loven plikter selger
å stille garanti som 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
jfr. Bufl. § 12, 3. ledd. Loven kan i sin helhet fås ved
henvendelse til prosjektselger. Loven finner du også
på www.lovdata.no.
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430,430,430,172,28,5 000,4 620,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
og gebyrer.

TOTALPRIS
Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital)
og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten
som har kolonner for hvert av disse elementene.
I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert
nedenfor.
Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på
egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av boretts
laget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for
den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte
leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.
FELLESGJELD
Fellesgjelden utgjør 50 % av boligens totalpris og
skal finansieres gjennom et lån som borettslaget har
søkt om i OBOS-banken. Lånet løper i 40 år med
5 års avdragsfrihet. Lånet er et annuitetslån og løper
med flytende rente. Renter og avdrag på felleslån
betales av borettslaget via inntekter fra andels
eiernes 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 påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Felleskostnadene vist i prislisten er beregnet
med den gjeldende rentesats pr. gjeldene prisliste.
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, men som gjeninnføres etter
fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om IN-ordning.

Oppvarming, strøm og eget varmt tappevann
kommer i tillegg ihht. målt forbruk.

DRIFTSKOSTNADER
Driftskostnadene er fordelt slik: 50 % av boretts
lagets samlede driftskostnader er fordelt med et likt
beløp pr. bolig. De resterende 50 % av de samlede
driftskostnader er fordelt forholdsmessig på grunnlag
av den enkelte boligens areal, BRA.

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 (minimum kr 60.000) av egen
kapital i tillegg til innskuddet.

De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke
offentlige avgifter, forsikring på bygning(er), grunn
pakke kabel-TV og internett, renhold av fellesarealer,
garasjeplass, snømåking, forretningsførsel samt
generell drift av borettslaget.

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.

Dette får umiddelbar innvirkning 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 2 ganger i året, på gitte datoer, 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 tilfelles mislighold av betaling av
felleskostnader. Panteretten er beløpsmessig
begrenset ved lov til 2 G.
OBOS garanterer overfor borettslaget mot øko
nomiske 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 sin månedlige
felleskostnader.
SKATTEFRADRAG FOR KAPITALKOSTNADER
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradrags
berettiget med 23 % ettergjeldende regler i 2018.
Retten til fradrag betinger at andelseieren har
skattbar inntekt. Det tas forbehold om endringer
i fradragsreglene.
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Salgsprospekt
AREALOPPGAVER
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom.
BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger inklusiv bod og sjakter. Arealet er
justert opp eller ned til nærmeste hele tall.
P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoarealet 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. Arealet er justert opp eller ned til
nærmeste hele tall.

EIENDOMSSKATT PÅ BOLIG OG ANNEN FAST
EIENDOM
Det er innført eiendomsskatt på boliger og annen fast
eiendom, slik som ubebygde tomter, fritidsboliger mv.
Fra 2018 er regelen som følger: Bunnfradag på 4,6
millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skatte
satsen er på 3 promille. Se www.oslo.kommune.no/
skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/. Den
enkelte andelseier er selv ansvarlig for å betale
eiendomsskatten for egen andel. Vi tar forbehold
omendringer i offentlige skatter og avgifter.

PLANTEGNINGER
Plantegningene må ikke benyttes som målegrunnlag
for bestilling av spesialbestilt innredning eller møbler.
Norsk Standard gir rom for mindre avvik fra tegninger
i produksjon – av den grunn leveres ikke målsatte
arbeidstegninger.

ENERGIATTEST
Leilighetene i prosjektet får energimerke grønn C
eller grønn D.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi skal utgjøre ca. 30 % av markedsverdi
for primærbolig (der eier er folkeregistrert pr. 01.
januar), og ca. 90 % for sekundærbolig (alle andre
boliger). For beregning av ligningsverdi, gå inn på
www.skatteetaten.no. Vi tar forbehold om endringer
i reglene for beregning av ligningsverdi.
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UTLEIE
Boligene i prosjektet kan leies ut når lovens vilkår
for å overlate bruken av boligen til andre er oppfylt,
jfr. lov om borettslag kapittel 5, I og II.
KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE
Rammetillatelse er gitt. Det er prosjektert og bygges
i henhold til Byggeforskrift 2010, TEK 10. Selger
har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse
på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av
leiligheten. Det er selgers ansvar å fremskaffe
ferdigattest for boligen.
FREMDRIFT
Boligene er klare for innflytting i mars 2019.
Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi kjøper skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal ligge innenfor Overtakelsesperioden.
Overtakelsesdato og Overtakelseperioden er forpliktende og dagmulktbelagte frister slik det er regulert
i kjøpekontraktens pkt. 12.
VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid
gjeldende vedtekter og husordensregler for boretts
laget. Likeledes plikter kjøper å betale sin forholdsmessige andel av felleskostnadene for boligen fra
overtagelsestidspunktet. Utkast til vedtekter kan fås
av prosjektselger.

HVITVASKING
Megleroppgjør AS er underlagt Lov om hvitvasking.
Dette innebærer at Megleroppgjør AS har plikt til å
melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige
transaksjoner.
TILVALG/ENDRINGER
Det vil bli utarbeidet en liste som viser hvilke tilvalg
og endringer som kan tilbys og til hvilke priser.
Kjøper har mulighet til å påvirke interiøret gjennom
tilvalg på blant annet kjøkkeninnredning, type
parkett, elektro etc. Muligheten til å bestille
tilvalg/endringer vil være tidsbegrenset og kjøpere
vil bli underrettet om dette. Rett til tilvalg/
endringer er uansett begrenset til en verdi av
15 % av total kjøpesum for boligen jfr. Bufl. §9.

Salgsprospekt
SPESIELLE BETINGELSER
OBOS har som utgangspunkt at alle som kjøper bolig
i et OBOS-tilknyttet borettslag har til hensikt selv
å bo i boligen og følgende vilkår gjelder:
Ingen kan samtidig inneha kontrakt på mer enn en
bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet boligprosjekt.
Kjøper er videre kjent med at man kan eie inntil 2
boliger i tilknyttede borettslag dersom:
1) Den ene av boligene inngår i et borettslag som
ifølge lagets vedtekter har til formål å gi andelseierne
bruksrett til fritidsbolig i lagets eiendom,
2) Den ene av boligene utgjør andelseierens
pendlerbolig,
3) Vilkårene for bruksoverlating i henhold til lov om
borettslag § 5-6 første ledd nr. 3 er oppfylt for den
ene av boligene.
Dersom kjøper ikke overholder disse bestemmelsene om maksimum én (to) andel(er)/kontrakt
om kjøp av andel i tilknyttet borettslag, kan selger
ubetinget heve denne forenklede kjøpekontrakten
eller den ordinære kjøpekontrakten med krav om
erstatning ihht bestemmelsen over.
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BORETT
Etter overtagelse av bolig 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. Dersom kjøper selger boligen
før andelen er overført, er kjøper innforstått med
at fullt oppgjør ikke kan påregnes før andelen er
overført. Regnet fra overtagelsesdatoen for den
første boligen i borettslaget, har selger 2 års frist
til å overføre andelen til kjøper.
FORBEHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud,
herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper. Selger står fritt til å bestemme andelsnummer
i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold om
eventuelle endringer av antall andeler i bygningene.
Prosjektet er byggemeldt i henhold til tekniske forskrifter TEK 2010. Dette prospektet er ment som en
orientering om boligprosjektet og er ikke bindende
for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg
av bebyggelsen og de enkelte enheter.
Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn
vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig. Avhengig
av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene

kunne bli utført etter overtakelse av boligene. Gjennomføring av et byggeprosjekt i flere trinn vil, blant
annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne
medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.
Sjakter for tekniske føringer som er nødvendige er
ikke endelig inntegnet på plantegning for boligen.
Alle 3D-presentasjoner er av illustrativ karakter, og
gir ikke en eksakt fremstilling av det ferdige prosjektet når det gjelder endelig detaljering av interiør,
fasader, materialer og omgivelser. Det må påregnes
at detaljprosjekteringen vil føre til avvik i forhold
til 3D-bildene. Plantegninger i prospektet kan vise
forhold som ikke er med i leveransen, så som møble
ring, garderobeinnredning, fargevalg, tepper, dør
og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks.
fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg,
blomsterkasser, beplantning etc.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle
leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å
vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold
til terreng og omkringliggende bygningsmasse
m.v. før kjøpsbekreftelse sendes prosjektselger.
Utomhusplanen viser planlagt utforming av private
hageparseller på terreng. Vi understreker at areal

angivelsen på disse må tas med forbehold. Utomhusplanen er ikke endelig og det kan forekomme
endringer.
Kjøkkentegning i prospektet er veiledende. Det presiseres at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Alle opplysninger er gitt med forbehold om
rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at den generelle standarden forringes.
Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte
arealer. Selger tar forbehold om endelig godkjenning
av prosjektet, samt pålegg fra offentlige myndigheter
som kan få betydning for prosjektets utforming og
fremdrift.
Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet,
og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen
mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett
til prisavslag eller erstatning. Det tas forbehold om
eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
Under detaljprosjekteringen kan det bli behov for
mindre endringer/justeringer og små arealavvik kan
oppstå, men uten at den generelle standard forringes.
Det tas også forbehold om endringer som følge av
påbud fra offentlige myndigheter.

Alle modeller, perspektiver, illustrasjoner og møblerte
planskisser i prospekt, annonser, boards og liknende,
er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse
og kan vise elementer som ikke inngår i leveransen.
Oppstår tvil om hva som leveres, vennligst kontakt
prosjektselger.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og
betingelser for usolgte boliger uten forutgående
varsel.
FORSINKELSE/DAGMULKT
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig opp
gitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter
de regler som fremgår av Bufl. § 18 jfr. også §§ 10 og 11.
FORSIKRING
Utbygger holder bygget forsikret under bygge
perioden inntil borettslaget er konstituert og har
fått tegnet egen bygningsforsikring. Den enkelte
boligkjøper må selv sørge for innboforsikring fra
overtakelse.
FORBUD MOT SALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Utbygger ønsker å selge boligene til kjøpere som
har til hensikt å overta den ferdigstilte boligen. Derfor
tillater ikke utbygger at inngåtte kjøpekontrakter
videreselges før det er gjennomført overtakelse
og overskjøting av boligene. Kjøpere som måtte få

behov for å komme seg ut av kontraktsforholdet, kan
avbestille kjøpet i medhold av bustadoppføringslovas bestemmelser om avbestilling. Dersom kjøper
avbestiller kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jf. Bufl. § 53.
LOVENS BESTEMMELSER OM EIERANDELER
FOR STAT, FYLKE OG KOMMUNE
Borettslagsloven §4-2 og Eierseksjonsloven §22 gir
stat, fylke og kommune rett til å eie inntil 10 % av
boligene i borettslag og sameie. Borettslaget kan
vedtektsfeste at juridiske personer etter brl. §4-2
kan eie inntil 20 % av boligene, ihht. Brl. §4-3.
FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE
AV KJØPSBEKREFTELSE
Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller
skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert via
faks/e-post/SMS/leveres til prosjektselger. Skjemaet
skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til
finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt
andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpsbekreftelse
med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet
er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
enhver kjøpsbekreftelse.
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Salgsprospekt
PROSJEKTETS ORGANISASJON
Rosenholm brl er et foretak eid av OBOS Nye Hjem
AS. OBOS Nye Hjem AS er engasjert som prosjektselger og vil forestå salget av boligene. Oppgjør
forestås av Megleroppgjør AS.
FØLGENDE DOKUMENTER ER EN DEL
AV KJØPEKONTRAKTEN
- Kjøpekontrakt
- Prospekt med leveransebeskrivelse
- Prisliste
- Kontrakttegning
- Reguleringsplan med bestemmelser
- Utkast til driftsbudsjett for borettslaget
- Utkast til vedtekter
- Grunnboksutskrift
- Energiattest
- Garanti § 12
- Bustadoppføringslova
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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

følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutnin-

kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig

borettslag. En ny bolig i et av våre borettslag er et

ger som generalforsamlingen har fattet. Borettslaget

lån som OBOS har forhandlet fram for alle boligene

trygt kjøp!

har en egen forvaltningskonsulent som hjelper styret,

samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet som du

blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskost-

betaler gjennom felleskostnadene. Når du skal kjøpe en

nader, betaling av regninger og regnskapsførsel.

OBOS-bolig, står det tydelig i prisoversikten hvor stor

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel som gir deg enerett

din andel av fellesgjelden blir. Du får fradrag for deler

til din egen bolig, og rett til å bruke fellesarealene

Vedlikeholdsansvar

av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har

sammen med de andre beboerne. Når du eier en bolig

Du har ansvar for vedlikehold av din bolig (bruksenhet),

inntekt du betaler skatt av. I tillegg får du formuesfra-

i et OBOS borettslag, er du en del av et godt orga-

slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for

drag for din andel av fellesgjelden. OBOS gir deg full

nisert fellesskap, som gir deg en enklere og tryggere

de andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for

oversikt over postene som skal føres i selvangivelsen.

hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi.

fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og

OBOS borettslag kan få ekstra gode priser på blant

ute, etc. Borettslaget forsikrer bygningene, men du må

Felleskostnader

annet bredbånd, kabel-tv og strøm. Hvis du ikke er

skaffe deg egen innboforsikring.

Du betaler felleskostnader én gang i måneden. De dek-

OBOS-medlem fra før, må du melde deg inn når du

Salg og utleie

ker kapitalkostnader på fellesgjeld, og drift av borettsla-

kjøper boligen.

Du kan fritt selge eller leie ut boligen din, ihht reglene i bo-

get, som for eksempel kommunale avgifter, vaktmester-

rettslagsloven. Hovedregelen er at det bare er fysiske per-

tjenester, trappevask, forsikring av bygningene, felles

Hvem bestemmer i borettslaget?

soner som kan eie en bolig i et borettslag, og ingen kan eie

energibruk og vedlikehold av uteområder og bygninger

En gang i året er det generalforsamling. Dette er den

mer enn én. Din OBOS-bolig kan kjøpes på forkjøpsrett

med mer. I et nytt borettslag får du vanligvis avdragsfri-

øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle

av andre OBOS-medlemmer. Hovedregelen for utleie er

het på fellesgjelden de første årene. OBOS garanterer

eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med for-

at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.

for alle felleskostnadene i borettslaget. Det betyr at

slag og til å stemme over saker som gjelder borettsla-

Det er styret i borettslaget som formelt godkjenner utleie.

selv om noen ikke betaler sin del, får det ingen konse-

get. På generalforsamlingen velges det et styre som har

kvenser for din eller borettslagets økonomi. Det samme

ansvaret for driften og forvaltningen av eiendommen.

Fellesgjeld og skattefradrag

gjelder for boliger som er usolgte ved innflytting. Dette

Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må

Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av

gir stor trygghet for alle som kjøper en OBOS-bolig.
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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
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 utførelsen av uteområdene i forhold til beskrivelser

Salg ved

Ansvarlig prosjektselger

OBOS Nye Hjem AS

Hanne Larsen

Hammersborg Torg 1, 0179 OSLO
Telefon: 02333

Telefon prosjektselger

Organisasjonsnummer: 935 283 280

Hanne Larsen: 913 76 360

Utbygger

E-post

OBOS Nye Hjem AS

hanne.larsen@obos.no
prosjektsalg@obos.no

Arkitekt
Spor Arkitekter AS

obos.no/rosenholm
Entreprenør
AF Bygg Oslo
Illustrasjoner og foto
Nadia Fransen, Blaar, DronePhoto.no,
Colourbox
Design
Gjerholm Design AS

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.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
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