– livet på Løren
– livet på Løren

Byggetrinn 1
Salgsfase 1 – Hus 4 og 5

www.gartnerlokkabolig.no

Gartnerløkka

Velkommen til Gartnerløkka
På tomta til et tidligere rosegartneri bygger vi nå et fremtidsrettet boligprosjekt.
Med beliggenhet midt i et av Oslos største utviklingsområder byr Gartnerløkka på alle
fordelene som kommer med et lite lokalmiljø innenfor storbyens grenser.
Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.

Vi er stolte av å presentere et moderne
boligprosjekt hvor livskvalitet er den store
bærebjelken. Bak dette begrepet ligger en
grunntanke om å legge best mulig til rette for
at våre beboere kan leve enkle og fleksible liv.
Konkret innebærer det tiltak som parkerings
kjeller, barnehage på området og store, grønne
utearelaer.

Ikke minst omfatter det en hel del helse
fremmende tiltak. I arbeidet med prosjektet
inngikk vi tidlig et samarbeid med Norges
Astma- og Allergiforbund. Sammen med
forbundets fagarbeidere har vi hele veien gjort
bevisste valg av materialer og løsninger;
alt for å sikre våre beboere et best mulig
inneklima.

Det er dette vi kaller “livet på Løren”.
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Litt bakgrunnshistorie
Frem til 1970-tallet sto et rose
gartneri på tomta hvor vi nå bygger.
I dag lever stedets historie videre
gjennom navnet Gartnerløkka.

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.

Store vindusflater slipper sollyset inn i leilighetene,
og boligene føles ekstra lyse og luftige
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Gartnerløkka

Et sted å bo, et sted å leve
Tilvalgsmulighet
Leiligheter med suite-mulighet

Vi ønsker at Gartnerløkka allerede fra starten av skal være tilrettelagt for et enkelt og
trivelig dagligliv. Nettopp derfor bygger vi en barnehage for barnefamiliene i borettslaget,
og et stort, funksjonelt uterom til glede for alle beboerne.

Bod
3.3m²

Sov
13.3m²

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.

WC
2.7m²

Bad
5.4m²

Entre
6.7m²

Suite
10.7m²

Entre
2.7m²
g.

Stue/Kjøkken
28.7m²

Sov
7.1m²

Balkong
9.5m²

Lyst og moderne innemiljø
Husfasaden har store vindusflater som slipper
sollyset inn i leilighetene. Dette gjør at
boligene føles ekstra lyse og luftige. Sammen
med smarte romløsninger og tidsriktig
innredning ønsker vi å legge til rette for et
lettvint og moderne dagligliv.
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Grønn gårdspark
De fem husene som utgjør Gartnerløkka
bygges rundt et stort, solfylt uterom. Her
anlegger vi en hyggelig gårdspark med trær,
benker, stier og lekeplass. Gårdsrommet skal
være et pustehull hvor du kan sette deg ned
med en god bok og barna kan leke i trygge
omgivelser.

Barnehage med fortrinnsrett
I underetasje og første etasje av hus 4 bygger
vi barnehage. Barn som bor på Gartnerløkka
vil bli prioritert ved opptak til barnehagen som
vil bli solgt til en privat barnehageutbygger.
Barnehagen får store lekeområder utenfor
atriumet (mot syd). Utenom barnehagens
åpningstid vil lekeplassen være tilgjengelig for
prosjektets beboere.

N

Leiligheter
med suite-mulighet
Leilighet 4204 Størrelse: 86m²
Leilighetstype D/Ds i hus 4 er en romslig
D m. suite
4-roms leilighet. Leilighetene har to bad, det
ene i direkte tilknytning til et av soverommene.
Som tilvalg er det mulig å bestille en ”suiteløsning” med minikjøkken og ventilator.
Leiligheten vil da ha mulighet for en utleiedel.
Leiligheten kan også være en perfekt løsning
for en generasjonsbolig, au pair eller om man
ofte har gjester.

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.

Gårdsrommet skal være et pustehull
		
hvor du kan sette seg ned med en god bok
og barna kan leke i trygge omgivelser

Garasjeanlegg og sportsboder
En egen parkeringskjeller under gårdsrommet
gir Gartnerløkka et bilfritt uteområde, og sørger
samtidig for en trygg oppbevaring av bilen din.
I et separat bodanlegg disponerer hver leilighet
en bod på ca. 5 m². Garasjeanlegget er lett
tilgjengelig via både heis og trapper.
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Gartnerløkka

En helsevennlig bolig
I samarbeid med fagarbeidere fra Astma- og Allergiforbundet har vi hele veien gjort bevisste
valg for å gi Gartnerløkkas beboere et best mulig inneklima.

Stadig flere mennesker sliter med astma
og allergier, og særlig bekymringsfull er den
økende forekomsten hos barn og unge.
Forskning viser at årsakene i stor grad knyttes
til et dårlig inneklima. Belastende miljøforhold
innendørs bidrar både til utvikling av sykdom
og forsterking av helseplagene hos de som
allerede har helseproblemer. Gjennom
bevisste materialevalg og gjennomtenkte
løsninger legger vi derfor alt til rette for en
helsevennlig bohverdag.
God ventilasjon
Boligene leveres med vedlikeholdsavtale på
ventilasjonsanlegget som sikrer jevnlig skift
av filter, rengjøring og nødvendig vedlikehold.
Alle leilighetene har balansert ventilasjon
med filtrering av inn-luften.
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Helsevennlige materialer
Vi velger materialer og produkter med minst
mulig avgassing, som for eksempel parkett
og gulvflis. På vegger og tak bruker vi Sens
maling fra Jotun eller tilsvarende.
Kontrollert produksjon
Vi har ekstra fokus på at vi skal overlevere et
rent og tørt bygg, og har utviklet gode rutiner
for å kontrollere fukt og støv i byggeprosessen.
Optimal oppvarmingsløsning
Der er valgt fjernvarme som oppvarmings
kilde, og boligene får et vannbasert varme
anlegg basert på radiatorer på vegg.
Ved elektrisk oppvarming velges lukkede
panelovner som ikke brenner støv.

Enkel rengjøring
Våre boliger leveres med takhøy innredning
med foring for å unngå ansamling av støv
på vanskelig tilgjengelige steder. Vi leverer
også en veiledning for riktig renhold med
minimal bruk av kjemikalier.
Allergivennlig beplantning
Våre prosjekter har ikke trær og planter på
utomhusområder som kan gi allergiske
reaksjoner som følge av pollen, sterk duft
eller giftige bær.
Råd og veiledning til kjøper
Våre boligkjøpere får råd og tips om hvordan
man kan gjøre valg av innredning og
rengjøringsmetoder som sørger for godt
inneklima.

Tørkenisje til badet
På baderommet får leilighetene installert
tørkenisje for klær med avtrekk. Denne
bidrar til lavere luftfuktighet, og dermed
mindre risiko for vekst av mikroorganismer
som sopp, midd og bakterier.

Gjennom bevisste materialvalg
og gjennomtenkte løsninger legger vi
alt til rette for en helsevennlig bohverdag
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Nærområdet

Livet på Løren
Gartnerløkka ligger bare et kvartal unna kjernen av Løren. Området tilhører bydel Grünerløkka.
Strøket er preget av en åpen bystruktur, og inkluderer store utearealer, romslige torg og hyggelige
møteplasser. Med andre ord finner du alt du trenger – og litt til – rett utenfor dørstokken.

Handel
Løren har et godt utvalg av butikker, og flere
kommer stadig til. Meny, Rema 1000,
Notabene, Boots apotek og Nille er rett rundt
hjørnet, og Løren har også sine helt særegne
nisjeforretninger. Blant disse er Eplemottaket
og Akvariemagasinet.
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Restauranter og kafeer
Løren har et bredt serveringstilbud, og flere av
stedene har uteservering i sommerhalvåret.
Blant annet ligger hyggelige Waynes coffee på
Løren torg, og Peppes Pizza like over gaten.
Andre spisesteder i nærområdet er Silver
Diner, Djengis Khan, Canon Bistro og UMai
Sushi.

Helse og idrett
Treningssenteret Avancia Sport Center
ligger rett over gata for Løren Torg, og har et
variert tilbud for deg som lever et aktivt liv.
I tillegg har Hasle-Løren IL grupper for bandy,
fotball, innebandy, ishockey, skiidrett, håndball og sykling. Riksanlegget for Tennis ligger
også like i nærheten, og på Lørenklinikken kan
du få behandling av plager i muskler.

Kulturtilbud
Like ved Gartnerløkka ligger Kanonhallen.
I denne fredede bygningen arrangeres
konserter, barneforestillinger, julemarked og
andre kulturarrangementer. Utenfor hallen
ligger Peer Gynt-parken; en samling av 20
skulpturer fra ulike kunstnere, som alle er
inspirert av Ibsens berømte teaterstykke. Flere
kulturinstitusjoner er under planlegging i nye
Økern Sentrum, ikke langt fra Gartnerløkka.
(Foto: Kanonhallen)

Ta med barna til parken, eller
sett deg på en av områdets
serveringssteder og nyt en kopp kaffe
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Nærområdet

Fremtiden på Løren
Timingen for dette boligprosjektet kunne ikke vært bedre. Løren er et område i enorm
utvikling, og når Gartnerløkkas første boliger er planlagt ferdig i 2016 er mange av de store
satsningsprosjektene i nærområdet allerede gjennomført.
Illustrasjoner. Vil avvike fra faktiske forhold.

Lørenbanen
Når den nye Lørenbanen etter planen står
ferdig i 2016, vil det bare ta omkring
10 minutter å reise til sentrum med T-banen.
Den nye T-banestrekningen skaper direkte
forbindelse mellom Groruddalen og Nydalen,
og knytter dermed byen enda tettere
sammen. Løren stasjon bygges ved Peter
Møllers vei, kun noen minutters gange fra
Gartnerløkka.
(Ill.: Arne Henriksen Arkitekter/MDH Arkitekter)
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Økern Sentrum
Nye Økern Sentrum står overfor en storstilt
utbygging. Ildsjelene bak ønsker å gi lokal
befolkningen et totaltilbud av opplevelser,
service og kultur. Nye Økern Sentrum vil
inneholde hotell, flere butikker, kulturhus,
bibliotek, Oslo Barnemuseum, fortellerhus,
kino og musikk- og kulturskole.
(Ill.: MIR AS)

Oslo største badeland
5 minutters gange fra Gartnerløkka
planlegges Oslos største badeland, et anlegg
som vil bringe mye glede til både små og store
i nærmiljøet. Det 18 900 m² store anlegget
blir arena for bading, avkobling, rekreasjon
og idrett på alle nivåer, og spesielt tilrettelagt
for familier og fritidsaktivteter.
(Ill.: MIR AS)

HasleLinje
Noen få hundre meter sør for Gartnerløkka
planlegges bystrøket HasleLinje. I og rundt
Vinmonopolets gamle produksjonsanlegg
vil det bygges kulturattraksjoner, caféer,
restauranter, butikker og boliger. Alt integrert
mellom frodige torv og parker.
(Arkitekt: LOF arkitekter. Ill.: RIFT AS)

Side 11: Foreløpig illustrasjon av Sydområdet langs Lørenveien.
(Ill.: RIFT AS)

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.
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Hus og leiligheter

Byggetrinn 2

Valg av løsninger

N

1
2
3

Gartnerløkka består totalt av fem hus. Byggene er lange og regulære i formen, men skal
samtidig fremstå spennende og harmoniske. Hvert bygg får en individuell utforming ved hjelp
av fasadeelementer som skaper spill, variasjon og identitet.
Området vender mot Lørenbyen og har
gode solforhold. Bebyggelsen er plassert i
kvartalsstruktur rundt et stort, solfylt uterom,
som sonedeles i uterom med ulik karakter,
og med private hager nærmest fasadene.
Første byggetrinn inneholder tre bygg på
hhv. fire (hus 4) og fem etasjer (hus 2 og 5).
Hus 2 kommer i salgsfase 2. Alle bygg har
direkte adkomst til underjordisk garasje
anlegg via trapp og heis. Hus 4 har barnehage
i underetasje og første etasje.
Materialer og fargebruk
Hovedmaterialet brukt på husfasadene er
pussplater i kremhvit farge. Deler av fasadene
har også en grafittgrå kledning av liggende,
panel i varierende bredder. I tillegg får
fasadene innslag av gyllent trepanel.
De tekniske rommene på takene er utformet
i samme uttrykk som arkitekturen. De er
knyttet til trapperommene og har skrå vegger
og utvendig kledning som plukker opp det
visuelle uttrykket fra fasadene. Den utvendige
12

siden av byggenes vinduer er av lakkert metall
som harmonerer med det gylne trepanelet.
Dette bidrar til å gi fasadene glød, og gir de
forskjellige fasadepartiene en fellesnevner.
Det benyttes systemfasader i glass og metall
i barnehagen og i noen trapperom. Balkonger
og skjermvegger utføres i lakkert metall og
glass. Klart glass blir brukt i balkong
rekkverkene, og opalglass i skjermveggene.

Inngangspartiene
Alle leilighetene har inngang fra gårds
rommet. Inngangene blir belyst, og vil ligge
under glasstak eller balkonger.

4

5

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1 – fase 1
Byggetrinn 1 – fase 2
Byggetrinn 2

Utformet av Lillestrøm Arkitekter
Lillestrøm arkitekter står bak utformingen av
Gartnerløkka. Arkitektfirmaet har 11 ansatte
som arbeider med varierte byggeprosjekter for
både offentlige og private byggherrer.

Variasjoner
Veggflatene har lyse og mørke fargetoner
med store kontraster. Fargeflatene deles
horisontalt, vertikalt og skrått, noe som bidrar
til å bryte opp de lange veggene.
Balkongene er utformet i ulike størrelser
og former, og finnes både i enkeltstående
og sammenstilte varianter, samt som
hjørnebalkonger. Variasjon i vindusformater
er bevisst brukt for å oppnå “liv” på husfasa
dene. Samtidig er vinduene av størrelser som
ivaretar ønsket om godt dagslys i alle rom.

Tilvalgsmuligheter
• Utvalgte fargealternativer for gulvflis på våtrom.
• Endring av kjøkkeninnredning innenfor leverandørens sortiment.
• Du kan bestille garderobeskap eller skyvedørsgarderobe.
• Du kan bestille ekstra elektroleveranse i forbindelse med kjøkkenet, samt ekstra TV-uttak.
• Valg blant utvalgte parkett-typer.
Se leveransebeskrivelsen på de siste sidene for detaljer om tilvalgene.

Hus 1

Sentralt i prosjektet blir et tun med lekeplass
		
og oppholdsarealer til glede for både store og små

Hus 5
Hus 3

Hus 2

Hus 5

Hus 4

Byggetrinn 1 – fase 2
Byggetrinn 2

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.

Byggetrinn 1 – fase 1

N
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Hus og leiligheter

Arealer på leilighetsstørrelse og balkonger er avrundet til nærmeste 0,5 m2.

N
Barnehagens sydvegg går over to etasjer, og
har en fasade i farget glass. Dette gir et lekent
fargespill i den delen av fasaden som
annonserer barnehagen. På nordfasaden har
barnehagen bare en etasje over terreng.
Her kommer mindre felt av samme systemfasade, bundet sammen horisontalt med
gyllenfargede panelfelt.

Hus 4

Hus 4 Fasade sør 1:200

Hus 4 Fasade nord 1:200

Fasade øst

Hus 4 Fasade øst 1:200
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Fasade sør

Fasade nord

Fasade vest

Hus 4 Fasade vest 1:200

N

N

2-roms – type C / Cs

3-rom s – type A

Leilighetsnr.: 4203, 4206, 4303, 4306, 4403, 4406
Etasje: 2, 3, 4
BRA: 47 m2
P-rom: 44 m2
Balkong: 7,5 m2

Leilighetsnr.: 4201, 4301, 4401
Etasje: 2, 3, 4
BRA: 53 m2
P-rom: 50,5 m2
Balkong: 10 m2

Balkong
10m²

Bod
3m²
Bad
5m²

Sov
11.6m²

Entre
4.4m²

Sov
11.3m²

Stue/Kjøkken
20.2m²

g.

Stue/Kjøkken
17.4m²

Bod
2.3m²

Entre
6.3m²

Sov
6.4m²

Bad
5.6m²

N

Leilighet 4201 Størrelse: 53m²

Balkong
7.5m²

A

N

Gårdsparken

N

Gårdsparken

C
4208

4207

4201

Cs

4406
4306
4206

4205

4204

C

A

4208

4207

4202

4403
4303
4203

Fasade sett fra syd

Hus 4 Fasade sør 1:200

4202

N

4401
4301
4201

Fasade sett fra syd

Leilighetene vender inn mot gårdsparken

Hus 4 Fasade sør 1:200

1

2

3

4

5
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N

3-roms – type As

4-roms – type D / Ds

Leilighetsnr.: 4208, 4308, 4408
Etasje: 2, 3, 4
BRA: 53 m2
P-rom: 50,5 m2
Balkong: 7,5 m2

Leilighetsnr.: 4204, 4205, 4304, 4305, 4404, 4405
Etasje: 2, 3, 4
BRA: 86 m2
P-rom: 82,5 m2
Balkong: 9,5 m2

Bod
3.3m²

Sov
13.3m²

Bod
3.3m²
Bod
2.3m²

Stue/Kjøkken
17.4m²

Sov
11.6m²

Sov
13.3m²

Sov
Bad
10.7m²
5.4m²

WC
2.7m²

Suite
10.7m²

WC
2.7m²

Entre
6.7m²

Balkong
7.5m²

Entre
2.7m²
g.

Sov
6.4m²

N

Bad
5.6m²

Entre
6.3m²

Bad
5.4m²

g.

Entre
9.7m²
g.

As

Stue/Kjøkken
28.7m²

Sov
7.1m²

Stue/Kjøkken
28.7m²

Leilighet 4208 Størrelse: 53m²

Tilvalgsmulighet
Alternativ romløsning med suite

Sov
7.1m²
Gårdsparken

N

Gårdsparken

As

4201

4207

4202

4408
4308
4208

N

Balkong
9.5m² N

4201

Ds

1

2

3

4

5

N

D

4405 4404
4305 4304
4205 4204

Leilighet 4204 Størrelse: 86m²

Leilighetene er gjennomgående
Hus 4 Fasade sør 1:200
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4208

4207

Leiligheten vender inn mot gårdsparken

Fasade sett fra syd

Balkong
9.5m²

Leilighet 4204 Størrelse: 86m²

D

m. suite

Fasade sett fra syd

Hus 4 Fasade sør 1:200

4202

N

N

4-roms – type B

4-roms – type Bs

Leilighetsnr.: 4202, 4302, 4402
Etasje: 2, 3, 4
BRA: 84 m2
P-rom: 81 m2
Balkong: 10 m2

Leilighetsnr.: 4207, 4307, 4407
Etasje: 2, 3, 4
BRA: 84 m2
P-rom: 81 m2
Balkong: 10 m2

WC
1.3m²

Bod
3m²

Bad
5.4m²

Stue/Kjøkken
32.7m²

WC
1.3m²

Bad
5.4m²

Stue/Kjøkken
32.7m²

Entre
10.1m²

Sov
7.9m²

Sov
7.9m²

Sov
7.9m²

Sov
7.9m²

Bod
3m²

Sov
11.3m²

Høyt sittende vindu

Sov
11.3m²

Entre
10.1m²

Balkong
10m²

Balkong
10m²

Gårdsparken

N

N

4208

4207

Cs

4205

4204

Gårdsparken

B

N

N

4201

Leilighet 4202 Størrelse: 84m²

4201

Bs
Cs 84m²
Leilighet 4207 Størrelse:

B

4205

Bs

4402
4302
4202

Fasade sett fra syd

4208

4204

4407
4307
4207

Hus 4 Fasade sør 1:200

Fasade sett fra syd

Hus 4 Fasade sør 1:200

1

2

3

4

5
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N

Leilighetsoversikt
Hus 4

Etasje 1

inngang til
barnehagen

inngang til
leiligheter

inngang til
leiligheter

4308
Etasje
3

4301

4308

4301

Barnehage

4307
4307
HUS 4 PLAN 3

HUS 4 PLAN 1
4208
Etasje
2

4201

4208

4207

4207

HUS 4 PLAN 2

4201

4206

4206

4205

4205

4204
4204

4203

4203

4304

4303

4305

4304

4303

4302
4302

4401

4408

4407
4407
HUS 4 PLAN 4
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4305

Etasje
4
4408

4202

4202

4306
4306

4401

4406
4406

4405

4404

4403

4405

4404

4403

4402
4402

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.
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Hus og leiligheter

Arealer på leilighetsstørrelse og balkonger er avrundet til nærmeste 0,5 m2.

N

Hus 5

Fasade vest

Hus 5 Fasade vest 1:200

Hus 5 Fasade øst 1:200

Fasade sør

Hus 5 Fasade sør 1:200
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Fasade øst

Hus 4 Fasade sør 1:200

Fasade nord

Hus 5 Fasade nord 1:200

N

N

2-roms – type F

2-roms – type K / Ks

Leilighetsnr.: 5102
Etasje: 1
BRA: 43 m2
P-rom: 40,5 m2
Terrasse: 17 m2

Leilighetsnr.: 5202, 5205, 5302, 5305, 5402, 5405, 5502, 5505
Etasje: 2, 3, 4, 5
BRA: 43 m2
P-rom: 40 m2
Balkong: 7,5 m2 – Leilighet 5202 og 5205 har balkong på 9,5 m2

Uteområde på terreng
Balkong
7.5 m²

Sov
8.9m²

Stue/Kjøkken
19.3m²

Sov
9.4 m²

Bod
2.4m²
Bad
5m²

Entre
4.3m²

Bad
5m²

g

Entre
4.2 m²

Gårdsparken

N

Leilighet 5102 Størrelse: 43m²

Leiligheten vender inn mot gårdsparken
5102

Fasade sett fra øst

Hus 4 Fasade sør 1:200

K

Ks
N

F

Hus 5 Fasade øst 1:200

Bod
3 m²

Gårdsparken

N

N

F

Stue/kjøkken
18.5 m²

Leilighet 5302/5402/5502 Størrelse: 43m²

K

5502
5402
5302
5202

5505
5405
5305
5205

Fasade sett fra øst

Hus 5 Fasade øst 1:200

Leilighetene vender inn mot gårdsparken

Hus 4 Fasade sør 1:200

1

2

3

4

5
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N

N

3-roms – type H

3-roms – type E

Leilighetsnr.: 5105
Etasje: 1
BRA: 71 m2
P-rom: 68 m2
Terrasse: 29 m2

Leilighetsnr.: 5101
Etasje: 1
BRA: 67 m2
P-rom: 63,5 m2
Balkong: 4,5 m2
Terrasse: 12 m2

Uteområde på terreng

Uteområde på terreng

Bod
3.5 m²

Høyt sittende vindu

Sov
7.8 m²

Sov
8.3m²
Stue/Kjøkken
32.6m²

Stue/kjøkken
30.6 m²

Entre
4.3m²

Bad
5m²

Bod
2.8m²

Bad
5.4m²

Sov
13.9m²
Entre
5 m²

g

Sov
11.4 m²

Gårdsparken

Gårdsparken

N

Leilighet 5105 Størrelse: 71m²

H

H

N

N

H

Balkong
4.5m²

E

N

Leiligheten vender inn mot gårdsparken
5105

Fasade sett fra øst

Hus 5 Fasade øst 1:200
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5101
Hus 4 Fasade sør 1:200

Fasade sett fra øst

Hus 5 Fasade øst 1:200

1

2

Leilighet 5101 Størrelse: 67m²

Leiligheten er gjennomgående

3

4

5

Hus 4 Fasade sør 1:200

E

N

N

3-roms – type J

4-roms – type M

Leilighetsnr.: 5201, 5301, 5401, 5501
Etasje: 2, 3, 4, 5
BRA: 83 m2
P-rom: 80 m2
Balkonger: 7,5 m2 + 4,5 m2

Leilighetsnr.: 5206, 5306, 5406, 5506
Etasje: 2, 3, 4, 5
BRA: 81 m2
P-rom: 78,5 m2
Balkonger: 7,5 m2 + 6,5 m2

Balkong
7.5m²

Balkong
7.5m²

Sov
8.5m²

Stue/Kjøkken
30.2m²

Stue/Kjøkken
45.9m²

Bod
3.1m²

Bad
5.4m²

Bad
5.4m²

Entre
5m²

Avskjerming av balkong
varierer mellom etasjene,
se illustrasjon side 3

Entre
10.3m²

Sov
11.4m²
Gårdsparken

Sov
7.1m²

N

N

5506
5406
5306
5206

N

Leilighet 5201 Størrelse: 83m²
J

Sov
12.7m²

Fasade sett fra øst

Hus 5 Fasade øst 1:200

Balkong
6.5m²
Leilighetene er gjennomgående

Hus 4 Fasade sør 1:200

N

Fasade sett fra øst

Hus 5 Fasade øst 1:200

Bod
2.7m²

M

Leilighetene er gjennomgående

Hus 4 Fasade sør 1:200

WC
1.3m²

Gårdsparken

Balkong
4.5m²

J

5501
5401
5301
5201

Sov
6.6m²

Leilighet 5206
Størrelse:
81m²
1
2
3
4
5

M
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N

N

4-roms – type G / Gs

4-roms – type L / Ls

Leilighetsnr.: 5103, 5104
Etasje: 1
BRA: 80 m2
P-rom: 77 m2
Balkong: 6,5 m2
Terrasse: 17 m2

Leilighetsnr.: 5203, 5204, 5303, 5304, 5403, 5404, 5503, 5504
Etasje: 2, 3, 4, 5
BRA: 82 m2
P-rom: 79 m2
Balkonger: 7,5 m2 + 6,5 m2

Uteområde på terreng

Balkong
7.5m²

Sov
7.4m²

Sov
7.4m²

Stue/Kjøkken
29.9m²

Stue/Kjøkken
29.9m²

WC
1.3m²
Entre
8.6m²

Sov
7.6m²

Gårdsparken

Bod
3.2m²

Bad
5.4m²

5103 5104

L

Ls

5503
5403
5303
5203

5504
5404
5304
5204

Leilighet 5103
Størrelse:
80m²5
1
2
3
4

G

Fasade sett fra øst

Hus 5 Fasade øst 1:200

Bod
3.2m²

Sov
13.1m²

Balkong
6.5m²

Leilighetene er gjennomgående

Hus 4 Fasade sør 1:200

N
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Hus 4 Fasade sør 1:200

N

Fasade sett fra øst

Sov
7.6m²

Gårdsparken

N

N

Balkong
6.5m²

Leilighetene er gjennomgående

Bad
5.4m²

Entre
9.9m²

Sov
13.1m²

G Gs

Hus 5 Fasade øst 1:200

WC
1.3m²

Leilighet 5203 Størrelse: 82m²
L

N

Leilighetsoversikt
Hus 5
Etasje 1
5101

5101

Etasje
2 1
HUS 5 PLAN
5201

5201

5102

5102

5103

5104

5105

5203

5204

5205

5103

5104

5105

Etasje 4
5202

5202

5203

5204

5205

5206

5206

HUS 5 PLAN
Etasje
3 2
5301

5301

5401

5401

5402

5403

5402

5403

5502

5503

5404

5404

5405

5405

5406

5406

Etasje
HUS 5 5
PLAN 4
5302

5302

5303

5303

5304

5304

5305

5305

5306

5306

5501

5504

5505

5506

25
HUS 5 PLAN 3

HUS 5 PLAN 5

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.
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LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER
Gulv
I alle oppholdsrom legges 14 mm lamellparkett ”eik
natur” på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får
fliser 10 x 10 cm på gulv. Separat WC får belegg (ikke
fliser) på gulv.
Vegger
Vegger i betong og gips sparkles og males i en lys
farge. Bad med dusj får fliser 20 x 20 cm på vegg.
Separat WC leveres med malte vegger.
Romhøyde
I stuer og i de fleste soverom uten tekniske installa
sjoner i tak vil det bli en netto takhøyde på ca. 250 cm.
På grunn av tekniske installasjoner i himling vil enkelte
rom få nedforet himling eller innkassing langs tak/
vegg. Typiske eksempler på dette er bad, toalett, entre/
gang og kjøkken. Nedforinger og innkassinger er ikke
vist på plantegningene.
Himling
Himling leveres i hvitmalte betongelementer med
synlige v-fuger. Himling i bad blir i hvitlakkerte plater
eller malt betong. Deler av himling kan ha nedforinger/
dragere pga. tekniske føringer som ikke er vist på plantegningene. Det leveres ikke taklister.
Dører / vinduer
Plassering og utforming av vinduer varierer i samme
leilighetstype, og vi oppfordrer kjøpere til å sette
seg inn i hvordan vindusløsningen blir i den enkelte
leilighet.
Innvendige dører leveres i hvitmalt glatt utførelse.
Vinduer leveres med hvit fabrikkmalt karm og foring
innvendig. Utvendig blir vinduene mantlet med lakkert
aluminium som er en tilnærmet vedlikeholdsfri
løsning. Innvendig belistning (gerikter) rundt dører
og vinduer i hvitmalt utførelse, gjerdet og med synlig
festestift. Inngangsdører leveres med FG-godkjente
låser.

Kjøkken
Vi leverer kjøkkeninnredning av typen Optima fra
Sigdal, eller tilsvarende fra annen leverandør, med slett
front i hvit melaminbelagt MDF og håndtak i stål.
Benkeplate i laminat med avrundet forkant. Overskapene leveres til høyde ca. 227 cm. Det monteres foring
mellom skap og tak. På grunn av doble kanalføringer
vil det komme innkassing ut over overskap enkelte
steder. Det leveres lysarmatur med stikk under overskap og lyslist foran. Hvitevarer blir ikke levert som
standard, men det forberedes for integrert komfyr med
skrog for stekeovn og hel benkeplate for nedfelling
av koketopp. Hvitevarer kan bestilles som tilvalg av
kjøkkenleverandør.
Garderobe
Garderobeskap leveres ikke som standard. Garderobe
løsning kan om ønskelig bestilles gjennom kjøkken
leverandør som tilvalg.
Bad / WC
Bad leveres hovedsakelig som en ferdig kabin,
produsert på fabrikk og fraktet til byggeplassen.
Vegger og gulv flislegges, gulvet på bad får gulvvarme.
Det leveres vegghengt klosett i hvitt porselen med
synlig sisterne. Det leveres baderomsinnredning med
et 60 cm skap med hvite, glatte fronter og nedfelt
servant. Over servant monteres 60 cm bredt speil og
lysarmatur. Overskap eller høyskap leveres ikke som
standard. Det monteres dusjvegger i glass. Opplegg for
vaskemaskin og kondenserende tørketrommel leveres
med vann, avløp og strøm. Det leveres også en praktisk
tørkenisje i glass for tørking av klær – se nærmere
beskrivelse av konseptet på side 6 om samarbeidet
med Astma- og allergiforbundet. På separat WC leveres
det porselensservant og lysarmatur montert på vegg.
Bod
Bod leveres med parkett på gulv og malte vegger.
Krav til finish på vegger og himlinger er ikke de samme
i bod som i oppholdsrom.

Varmtvann / oppvarming
Prosjektet tilknyttes fjernvarme for oppvarming og
tappevann. Boligene leveres med radiatorer som styres
av direktevirkende termostater. Normalt plasseres radiator under/foran vinduer, men det kan også bli aktuelt
med sentralt plasserte radiatorer som for eksempel
i gang. Størrelse og tykkelse på radiatorer dimensjoneres ut fra fjernvarmeleverandørens temperaturkrav
og antall radiatorer i leiligheten. Antall og størrelse på
radiatorer kan avvike fra leilighet til leilighet og det
blir ikke nødvendigvis radiator i alle rom. Baderom får
elektriske varmekabler i gulv med reguleringsmulighet.
Separate WC får ikke gulvvarme. Boligene får målere
på varmtvann. Forbruk til oppvarming og tappevann
faktureres etter forbruk.
Energimerking av boligen skal utføres av selger og vil
foreligge ved overtakelse.
Ringeklokke
Det leveres callinganlegg med porttelefon for fjernåpning fra hver leilighet. I tillegg leveres ringeknapp ved
inngangsdør.
TV / telefon
Det leveres uttak for bredbånd, Kabel-TV og telefoni. På
vegne av Borettslaget vil utbygger bestille installasjon
av grunnpakke for TV-signaler og bredbåndtilknytning
fra kabel-TV leverandør med 1 uttak. Avtale for telefoni
bestilles av den enkelte.
Elektro
Det elektriske anlegget er skjult, på betong- og
lydvegger kan det forekomme synlige ledninger.
Hver leilighet får sikringsskap med automatsikringer.
Leilighetene leveres med belysning i bod, på bad og
lysarmatur over kjøkkenbenk. Hovedsikring og måler
for strøm blir plassert i fellesareal eller i kjeller. Krav
til materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i
henhold til NS3420, FEL og NEK400:2010.

Brannsikring
Alle leiligheter sprinkles. Fulldekkende automatisk
brannvarslingsanlegg med multidetektorer og røykdetektorer i fellesarealene monteres etter gjeldende
forskrifter. Kjelleretasjen sprinkles.
Ventilasjon
Det blir balansert ventilasjon med varmegjenvinner
ihht. tekniske forskrifter, med avtrekk fra kjøkken og
bad. Alle ventilasjonskanaler legges skjult/innkasset
med unntak av kanalføringer i bod. Volumhette i
kjøkken har effektregulator for økt avtrekk ved mat
laging. Innvendige dører har spalte mot terskel av
hensyn til luftgjennomstrømning.
Balkonger / uteplasser
Balkonger leveres hovedsakelig som ferdige elementer
av betong med tremmegulv i tre og ubehandlet betong
underside. Balkonger er å anse som en utvendig
konstruksjon. Rekkverk oppføres i metall og glass. Alle
balkonger leveres med fall utover. Terrasser på terreng
blir levert med betongheller. Vi gjør oppmerksom på at
dette arealet kan bli gjenstand for mindre justeringer
i forbindelse med endelig terrengtilpasninger av utomhusområdet.
Inspeksjonsluker / -dører
Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjons
luker, som for eksempel rør-i-rør system, luke til
fordeler for fjernvarme og elektroskap. Slike dører og
luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang og
bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere
dem i oppholdsrom.
Tilvalgsmuligheter
Vi har i utgangspunktet lagt opp til en god og tidsriktig
standard. Nå er det likevel slik at smak og behag er
forskjellig, og vi tilbyr, mot pristillegg, et begrenset
utvalg av endringsmuligheter. Det blir utarbeidet en
liste som viser hvilke tilvalg og endringer som tilbys til
hvilke priser. Mulighet til å bestille tilvalg/endringer vil
være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om
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ikke tilby benkplater i stein eller Corian.
• Man kan bestille garderobeskap eller skyvedørsgarderobe.
• Man kan bestille ekstra elektroleveranse i
forbindelse med kjøkken (for eksempel stikk til
mikrobølge- eller stekeovn ved eventuell utvidelse
med høyskap), samt ekstra TV-uttak.
• Man kan velge blant utvalgte parkettyper. Det må
velges samme parkett i hele boligen.

LEVERANSEBESKRIVELSE FELLESAREALER

dette. Det må påregnes at dersom summen av
tilvalgsbestillinger overstiger kr 50.000,- vil det
overskytende beløp bli krevd innbetalt til klientkonto
ved bestillingsfrist.
Da prosjektet er basert på serieproduksjon, kan det
ikke påregnes tilvalg/endringer utover det som fremgår
av listen. Retten til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen,
jfr. Bustadoppføringslova § 9.
Selger forbeholder seg rett til å kreve betaling for
utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. selv om
utarbeidelsen av pristilbud m.v. ikke resulterer i noen
bestilling fra kjøpers side, jfr. Bustadoppføringslova
§ 44.
Tilvalgsmuligheter som kan påregnes er:
• På våtrom vil man kunne velge mellom utvalgte
alternative farger på gulvflis. Tilvalgsfrister for bad
og enkelte konstruksjonsbetingede tilvalg utløper
kort tid etter byggestart grunnet produksjonens
fremdrift.
• Endre kjøkkeninnredning innenfor leverandørens
sortiment, forutsatt at tekniske installasjoner som
vann, avløp og avtrekk ikke flyttes. Vi kan dessverre
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Inngangsparti / trappeoppganger
Inngangsparti og trappeoppganger får gulvbelegg.
Rekkverk og håndløpere leveres i lakkert metall. Vegger
i trapperom leveres sparklet og malt. Himlinger leveres
malt med innslag av lydhimlinger/systemhimlinger og
belysning.
Garasje / sportsboder
Det bygges underjordisk garasjeanlegg med bil
oppstillingsplasser ihht. parkeringsnormen og adkomst
via heis og trapp. Minimumshøyde i kjøresoner er
215 cm. Sykkelparkering vil bli etablert i kjeller og på
terreng. Selger forbeholder seg retten til å bestemme
antall plasser/plassering av sykkelparkering ute.
Organisering og fordeling av parkeringsplasser og
boder bestemmes av selger.
Garasjeportene får motordrift med fjernbetjening fra
sender. Alle leilighetene får sportsbod på ca. 5 m2 i
egne bodanlegg. Gulv i bodanlegg leveres med betonggulv mens vegger og dører i sportsboder leveres med
nettingvegger.
Heis
Alle bygg får heis med direkte adkomst til garasje
anlegg. Mål på heisstolene tilfredsstiller kravene for
båreheis. Heisene får 24 timers telefontilknytning med
toveiskommunikasjon til vakttjeneste.

Renovasjon
Prosjektet får avfallsbrønner for søppelhåndtering som
for byggetrinn 1 plasseres mellom bygg 3 og 5.
I tillegg blir det avfallsbrønner plassert ved barne
hagens parkeringsplass.
Konstruksjon
Byggene fundamenteres til fjell og bygges i plasstøpt
betong og bindingsverk i tre-/stålstendere. Etasjeskiller
og skillevegger mellom leilighetene utføres hovedsakelig i betong. Fasader utføres i en kombinasjon av
pussfasade og beiset panel. Innvendige delevegger blir
utført i stål-/trestendere og gipsplater.
Prosjektet
Prosjektet bygges på eiet tomt. Prosjektet blir delt inn i
to byggetrinn med til sammen omkring 220 leiligheter
og en barnehage i hus 4. Prosjektet gjennomføres som
en trinnvis utbygging.
Eiendommen
Gnr. 124 Bnr. 46, 51 og 82 I Oslo kommune. Endelig
matrikkelnummer tildeles senere.
Eier
Lørenvangen Utvikling AS – Org.nr. 940 531 721.
Tomt og grunnareal
Gnr.124 Bnr. 46, 51 og 82 er eiet tomt på 13.853 m2.
Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil
oppmålingsforretning er gjennomført.
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 utomhus
planen og tar uttrykkelig forbehold om at endelig
tilpasning av terreng og endelig utforming av felles
arealer og privatiserte parseller i forbindelse med
utbyggingen naturlig vil føre til endringer i forhold til
illustrasjonen.
De øvrige utomhusarealer på tomten, dvs. utomhus
arealene med unntak av de som disponeres av boligene
på bakkeplan, disponeres i fellesskap av boligene i
Borettslaget. Kostnadene til drift og vedlikehold av
utomhusarealene dekkes av Borettslaget/Boretts
lagene.
Barnehage
I hus 4 etableres det en 6 avdelings barnehage i de
to nederste etasjene. Barnehagens uteareal vil være
tilgjengelig for borettslagets beboere utenom åpnings
tid. Barnehagen blir driftet av en privat aktør, og det
vil bli gitt fortrinnsrett for borettslagets beboere som
innfrir krav til barnehageplass.
Reguleringsforhold/rammetillatelse
Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig
i henhold til egen reguleringsplan for tomten. Kopi
av reguleringsplan/kart/vedtekter kan innhentes hos
megler.
Reguleringsplan er godkjent, og rammetillatelser er
innvilget. Selger tar forbehold om at nødvendige igangsettingstillatelser innvilges av Oslo kommune. Det tas
i tillegg forbehold om endringer som følger av offentlig
behandling av prosjektet.
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 boretts
laget som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte
andelseiers fellesforpliktelser. I tillegg kan selger
tinglyse bestemmelser vedrørende borettslag, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av

servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges
av megler.
Arealdefinisjon
Leilighetsarealet i denne presentasjonen og i prislisten
er angitt i bruksareal (BRA) som er boligenes mål
innvendig, innbefattet innvendige boder, vegger
og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg
opplyses P-rom - dette er (litt forenklet uttrykt)
leilighetens BRA fratrukket innvendige boder og
veggene til disse. I tillegg kommer balkong, fellesareal
og boder utenfor leiligheten. Arealangivelsene på de
enkelte rom kan bli justert som følge av den endelige
detaljprosjekteringen. Slike mindre avvik vil ikke gi rett
til noen form for kompensasjon så lenge leilighetens
totale areal ikke blir justert vesentlig.
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.

ANNEN PROSJEKTINFORMASJON
Eier- og organisasjonsform
Gartnerløkka Borettslag (Borettslaget) inngår i et
byggeprosjekt som er planlagt å inneholde 5
bygninger (hus 1 til 5) med til sammen ca. 220
boliger, et underjordisk garasjeanlegg samt en barnehage. Utbyggingen gjennomføres i flere byggetrinn.
Borettslaget inngår i første byggtrinn som består av
hus 2, 4 og 5 som til sammen er planlagt å inneholde
108 boliger. Det tas forbehold om at Borettslaget kan
omfatte enten flere eller færre boliger enn 108 samt
at Borettslaget kan bestå av kun ett, to eller flere av
husene i prosjektet.
Det tas sikte på å seksjonere hele eiendommen som
inngår i byggeprosjektet. Borettslagets eiendom vil
bestå av like mange eierseksjoner som det er boliger
i Borettslaget. Borettslaget skal være sameier i et
eierseksjonssameie (Sameiet) med plikt for Boretts
laget bl.a. til å dekke en andel av Sameiets felleskostnader. Utbygger fastsetter vedtekter for Sameiet, og
vedtektene vil være forpliktende for Borettslaget.
Utbygger tar forbehold om at prosjektet og eiendommen kan blir organisert på en annen måte enn det som
er beskrevet her dersom utbygger finner det hensiktsmessig. Det kan for eksempel bli aktuelt å dele opp
eiendommen i flere gnr/bnr slik at huset/husene som
inneholder Borettslagets eierseksjoner, blir liggende
på en egen grunneiendom (gnr/bnr), og slik at garasje
anlegget utskilles som anleggseiendom. I så fall vil
garasjeanlegget utgjøre et eget sameie der Boretts
laget vil eie en ideell eierandel. Rettigheter og plikter
i et eventuelt garasjesameie vil følge av vedtekter som
utbygger fastsetter, med bestemmelser om fordeling
og betaling av felleskostnader, bestemmelser om salg/
utleie av p-plasser etc. Vedtektene som utbygger
fastsetter for et eventuelt garasjesameie, vil være
forpliktende for Borettslaget og øvrige sameiere i
garasjeanlegget.

Hvis eiendommen som inngår i prosjektet blir oppdelt
i flere eiendommer, vil utbygger også fastsette ved
tekter for utomhusarealene som skal være felles for
alle boligene. Vedtektene vil inneholde bestemmelser
om fordeling/betaling av kostnader til drift/vedlikehold, om bruk etc. Vedtektene vil være forpliktende for
Borettslaget.
Selger vil søke å organisere Gartnerløkka trinn 1 som
ett borettslag, men byggetrinn 2 kan også bli inn
lemmet slik at hele prosjektet blir ett borettslag.
I den forbindelse vil det bli utarbeidet vedtekter i
henhold til Borettslagslovens bestemmelser og øvrige
vilkår i prospektet og kjøpekontraktene. Vedtektene
vil inneholde bestemmelser om rettigheter og plikter
for borettslaget/borettslagene som sikrer en formåls
tjenlig rett til bruk og en rimelig kostnadsfordeling
disse imellom. Andelsbrøken vil bli basert på boligenes
areal BRA, eksklusiv tilleggsdeler som for eksempel
balkonger/terrasser, boder og garasjer. Det tas for
behold om endelig organisering av det underjordiske
parkeringsanlegget.

Felleskostnadene vist i prislisten er beregnet med den
gjeldende rentesats. Se prospekt del 2.
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.
Driftskostnader
Felleskostnadene fordeles i henhold til leilighetenes
areal BRA og er anslått til kr 31,- pr kvm/mnd.
I tillegg kommer kr 150,- pr. garasjeplass/mnd. Enkelte
kostnader kan fordeles etter nytte eller forbruk.
Felleskostnadene skal dekke bl.a. kommunale avgifter,
bygningsforsikring, vaktmestertjenester, renhold,
generell drift og vedlikehold av borettslaget, en andel
av drifts- og vedlikeholdskostnadene til barnehagens
uteareal, forretningsførsel og grunnpakke for kollektiv
avtale for TV og bredbånd.

Selger forbeholder seg retten til å eie, selge og fritt
disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder.

Betaling for fjernvarme til oppvarming og tappevann,
samt forbruk av elektrisk strøm kommer i tillegg.

Fellesgjeld – felleskostnader
Fellesgjelden utgjør inntil 60 % av boligens totalpris
og skal finansieres gjennom et lån som borettslaget
har søkt om. Lånet løper i 40 år med 5 års avdrags
frihet. Lånet er 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.

Flere faktorer påvirker størrelsen på felleskostnaden,
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.

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.

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.

Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse
de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter
borettslaget har og gjennom dette sørge for at
borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
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Prosjektbeskrivelse

Dette får umiddelbar virkning på de månedelige
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 med minimum kr. 60.000,pr. innbetaling. Ordningen er betinget av at felles
gjelden løper med flytende rente. Det presiseres at en
nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres.

Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt.
Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag
av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept
gis under samme forutsetning. Kontraktsmalen kan
innhentes hos megler eller lastes ned fra prosjektets
hjemmeside.

Borettslaget vil ha panterett i borettslagsandelene som
sikkerhet i tilfelle mislighold av betaling av felleskostnader.

Det må påregnes at det stilles krav om finansieringsbevis eller annen tilfredsstillende dokumentasjon for
finansiering av innskuddet før kjøpetilbud aksepteres.

OBOS som forretningsfører garanterer overfor boretts
laget 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.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad
oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved
salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed
faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere
vil det gjelde særskilte betingelser, blant annet må det
forventes krav om at håndpenger tilsvarende 20 % av
kjøpesummen innbetales ved kontraktsunderskrift.

Skattefradrag for kapitalkostnader
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradrags
berettiget med 28 % etter gjeldende regler. Retten til
fradrag betinger at andelseieren har skattbar inntekt.
Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene.
Kjøpsbetingelser/priser
Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Avtalt salgspris
er fast og vil ikke bli justert etter kontraktsinngåelse og
inkluderer alle offentlige avgifter tilknyttet bygging av
boligene. Kjøpsomkostninger som er nevnt i kjøpe
kontrakt kommer i tillegg. Selger står fritt til når som
helst, og uten forutgående varsel å regulere salgspris
eller betingelser på usolgte boliger. Ved kontrakts
inngåelse innbetales kr 100.000,- til meglers klientkonto. Ved varsel om byggestart innbetales 10 % av
kjøpesum minus innbetalt kr 100.000,-. Etter varsel om
byggestart betales 10 % av kjøpesum ved kontrakts
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Garantier
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til
å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden
og 5 % av kjøpesummen i inntil 5 år etter overtakinga.
Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av
selgers garantistillelse i henhold til Bustadoppførings
lova § 47.

inngåelse. Restbeløpet og eventuelle tilvalg forfaller til
betaling ved overtakelse. Renter på alle beløp innbetalt
til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger,
såfremt selger stiller garanti etter Bustadoppførings
lova § 47.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. Det
er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest. Det gjøres
oppmerksom på at det kan ta lang tid før ferdigattest
foreligger.
Avbestilling
Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen før
overtagelse har funnet sted. Avbestilling før bygging er
besluttet igangsatt, medfører at kjøper skal betale et
avbestillingsgebyr på kr. 100.000,-. Avbestilling etter at
bygging er besluttet igangsatt skjer mot full erstatning
for selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen.
Jfr. Bustadoppføringslova kap. VI.

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, eventuelle tilvalg og
omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto
før overtakelse.

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 6 – seks uker
før første overtagelse.

Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet
som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for
andre avtalte innbetalinger, anses dette som vesentlig
mislighold og selger har rett til å heve kjøpet og foreta
dekningssalg.

Forsikring
Utbygger holder bygget forsikret under byggeperioden
inntil sameiet er konstituert og har fått tegnet egen
bygningsforsikring. Den enkelte boligkjøper må selv
sørge for innboforsikring fra overtakelse.

Innbetaling av deloppgjør ved kontraktsinngåelse skal
være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det
ikke skal etableres pant i boligen eller i eiendommen
hvor boligen inngår som sikkerhet for kjøpers
finansiering av 10 % innbetalingen.

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. Selger har 2 års frist, regnet fra
første bolig i borettslaget ble overtatt, til å overføre
andelen til kjøper.
Forbehold
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av
prosjektet:
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 byggeanmeldt 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 stort 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 detalj
prosjekteringen vil føre til avvik i forhold til 3D-blidene.
Plantegninger i prospektet kan vise forhold som ikke
er med i leveransen, så som møblering, garderobe
innredning, fargevalg, tepper, dør og vindusform,
bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer,
detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser,
beplantning etc. Plassering og utforming av vinduer
varierer i samme leilighetstype, og vi oppfordrer
kjøpere til å sette seg inn i hvordan vindusløsningen
blir den enkelte leilighet.
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
terreng og omkringliggende bygningsmasse m.v. før
budgivning. Utomhusplanen viser planlagt utforming
av private hageparseller på terreng. Vi understreker
at arealangivelsen på disse må tas med forbehold.
Utomhusplanen er ikke endelig og det kan forekomme
endringer.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget
vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som
en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustad
oppføringslova § 10. Anslaget er kun et estimat, og
endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, fremdrift i prosjekt- og byggearbeid.
Det kan være avvik mellom de planskisser, plan
løsninger 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.
Utbygger/selger
Prosjektet Gartnerløkka presenteres av Lørenvangen
Utvikling AS som eies 50/50 av OBOS og Veidekke
Eiendom AS.
Organisering/forretningsførsel
Gartnerløkka blir organisert som et OBOS-tilknyttet
borettslag, med OBOS som forretningsfører. Samtidig
som du eier din egen bolig og kan omsette denne,
men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du
sikret at fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et
godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold.
I et OBOS-tilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for
naboens felleskostnader.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige
bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/
leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så
nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli
akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger
står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpe
tilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi
av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter
budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare
sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom
fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal.
Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking.
Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til
å melde fra til Økokrim av eventuelle mistenkelige
transaksjoner.
Byggherre Lørenvangen Utvikling AS
Entreprenør Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt Lillestrøm Arkitekter AS
Landskapsarkitekt Landskaperiet AS

Eiendomsmegler
OBOS eiendomsmeglere AS Prosjektsalg,
org nr 977 040 949
Hammersborg Torg 1
PB 6666, St. Olavs Plass
0129 OSLO
Meglers vederlag
Meglers vederlag er fastpris kr 27 500,-/35 000,- + mva.
Visninger: kr 650,- + mva. pr. time.

3D illustrasjoner 3D Norway / RIFT AS
Foto Thor Håkon Ulstad, Øystein Gundersen
Prospekt BKRMN AS

Se www.gartnerlokkabolig.no for ledige boliger.

Foto: Øystein Gundersen

Kjøkkentegning i prospektet er veiledende. Det
presiseres at kjøkken leveres i henhold til egen
kjøkkentegning. Alle opplysninger er gitt med forbe
hold 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.
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Fremdrift

Fremdriften i prosjektet
De første boligene på Gartnerløkka vil etter planen stå ferdig i 2016.
Første byggetrinn er delt i to salgsfaser, der fase 1 omfatter bygg 4 og 5.

Det første av i alt to byggetrinn inneholder
108 leiligheter og fordeles på to salgsfaser.
Første salgsfase inneholder 53 leiligheter fra
43 m2 til 86 m2. Andre salgsfase inneholder
55 leiligheter med størrelser som varierer fra
47 m2 til 87 m2. Salget av leilighetene i første
salgsfase starter 28. oktober 2013, mens
salgsfase 2 og neste byggetrinn vil legges ut
for salg på senere tidspunkt.
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Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.

Gartnerløkka får totalt 220 leiligheter som
skal fordeles på fem hus. Bygningene varierer
i størrelse, og har mellom fire og syv etasjer.

Illustrasjon. Vil avvike fra faktiske forhold.

Området er i en rivende utvikling
og det vil komme flere utbygningsprosjekter her.
		
Vi kan derfor ikke si noe om fremtidig utforming av
bebyggelsen på naboeiendommene.
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Trykk: 07

Utbyggere

Erfarne aktører
Prosjektet Gartnerløkka er utviklet i et tett samarbeid mellom
Veidekke Eiendom og OBOS. Når to så erfarne aktører går sammen
om et prosjekt i denne størrelsesordenen, er det med bunnsolid
fagkompentanse på alle områder.
Veidekke Eiendom
Veidekke er et av Skandinavias ledende
entreprenørselskap og eiendomsutviklere med
en omsetning på 18 milliarder kroner (2011)
og 6 500 ansatte. Virksomheten omfatter
bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling,
asfaltvirksomhet, pukk og grus samt
veivedlikehold.
Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er
likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke
kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med
involvering og medeierskap som viktige
byggesteiner. Over halvparten av de ansatte
er medeiere og har til sammen rundt 20 % av
aksjene i konsernet. Selskapet er notert på
Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri
gått med underskudd.
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OBOS
OBOS er en medlemsorganisasjon med over
330 000 medlemmer. I over 80 år har vi
skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet
disse på en trygg måte. OBOS bygger i dag
boliger i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold,
Hedmark, Rogaland, Hordaland og Trøndelag.
For de fleste er det forkjøpsretten og våre nye
boligprosjekter som oppleves som den største
medlemsfordelen.
Som medlem i OBOS kan du i tillegg låne og
spare penger til gunstige betingelser samt
benytte deg av drøyt 60 gode rabattavtaler
innen forsikring, bolig og interiør, kultur og
fritid, ferie og reise.

Meglere

Ansvarlig megler MNEF
Hanne Larsen

Eiendomsmegler
Ulf-Petter Binfield

Telefon: 22 86 57 52
Mobil: 913 76 360
E-post: hanne.larsen@obos.no

Telefon: 22 86 55 32
Mobil: 901 84 052
E-post: ulf.binfield@obos.no

Se www.gartnerlokkabolig.no
for ledige boliger.

