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BYGGETRINN 3
EN SJELDEN GANG DUKKER DET OPP EN MULIGHET TIL Å BO VED SJØEN

VESTRE LANGØYÅSEN ER EN SLIK MULIGHET

BYGGETRINN 3
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VESTVENDTE BOLIGER VED SJØEN
Vestre Langøyåsen ligger flott til nær Vesterelva i et rolig og populært boligområde.
Her vil du kunne nyte stillhet og ro samtidig som det er kort vei til Fredrikstad
sentrum.
Å flytte inn i en splitter ny bolig er en ubeskrivelig følelse. Boligprosjektet
Vestre Langøyåsen har flere typer boliger å velge mellom
slik at du kan finne en bolig som passer akkurat deg. Alle våre boliger har
gjennomtenkte løsninger og gode uteplasser.

Salget av byggetrinn 1 og 2 er godt i gang på vårt flotte prosjekt
Vestre Langøyåsen. Og nå ser vi frem til å gå i gang med det
3. boligtrinnet.
Byggetrinn 3 byr på spennede boliger med beliggenhet helt syd på
området nær elven.
Går du med boligtanker, da vil vi anbefale å lese videre.
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FUNKSJONELLE BOLIGER TETT PÅ ELVEN
Boligprosjektet Vestre Langøyåsen ligger vest på Kråkerøy med
svært gode solforhold, båthavn i umiddelbar nærhet og kort vei
til badeplasser. Her bor du i rolige og landlige omgivelser, men
samtidig i kort avstand til skoler, barnehager og Fredrikstad
sentrum.
Vestre Langøyåsen vil bestå av 42 eneboliger i kjede med flott
beliggenhet helt ute på pynten mot Vesterelva. Området har
rolig beliggenhet, er svært barnevennlig og har gode solforhold.
For å utnytte solforholdene best mulig, samt utsikten mot elven,
får boligene terrasser mot syd og vest.
Boligene er arealeffektive der hver kvadratmeter er godt
utnyttet. Oppholdsrommene får lyse vegger og 3-stavs
eikeparkett på gulv. Bad får fliser på vegg og gulv.
Kjøkkeninnredningen er fra kvalitetssikre Sigdal Kjøkken i
modellen “Lido”. Modellen har hvite glatte fronter og innfreste
grep og representerer ny nordisk design på sitt beste.
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Kjøkkenet er praktisk innredet med kort vei mellom arbeidssonene. Hvitevarer av kjent merke kan leveres som tilvalg innen
gitte frister.
Tredje byggetrinn vil bestå av 6 eneboliger i kjede med to eller
tre soverom og åpen stue- og kjøkkeløsning. Boligene deles opp
i type 1, type 2A og type 3A.
Boligtype 1 får 3 soverom der ett av soverommene får utgang
til uteplass. Boligtype 1 får i tillegg en svært romslig og delvis
overbygd takterrasse med gode solforhold.
Type 2A får 2 soverom i 1. etasje med utgang til hage. I boligtype
2A ligger stue og kjøkken i andre etasje med utgang til uteplass.
Type 3A får 2 soverom samt loftsstue med utgang til uteplasser
mot syd og vest. Innred loftsstuen som du vil - enten du vil ha
TV-stue, kontor eller et ekstra soverom.

Fra boligtype 3

VESTRE LANGØYÅSEN
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Fra boligtype 1

6

VESTRE LANGØYÅSEN

Fra boligtype 1

VESTRE LANGØYÅSEN
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Fra boligtype 3
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ARKITEKTENS BESKRIVELSE
EIENDOMMEN:
Tomten er vestvendt og ligger vakkert til ned mot
Vesterelva. I dag er eiendommen en skogstomt, med
fjellknauser og furutrær. Ned mot sjøen går eiendommen over til svaberg.
Intensjonen i reguleringsplanen er å bevare følelsen av
natur i boligfeltet.
Det er 4 felt som skal bebygges med konsentrert
småhusbebyggelse. 42 nye eneboliger i rekke skal
oppføres på Vestre Langøyåsen. Rundt disse feltene
ligger grønne områder hvor furuskog og svaberg skal
bevares i mest mulig grad. Variasjoner i høyden på
tomten er utnyttet med små sprang i husrekken for å
skape privathet og variasjon mellom boligene.
BOLIGENE:
For de 4 feltene KS1, KS2, KS3 og KS4 er det utviklet 4
ulike boligtyper. Dette er gjort for å møte forskjellige
behov hos kjøperne. For alle typene har det vært viktig
å få til en høy grad av privathet for beboerne, i tillegg til
å få til varierte og gode uteplasser. Når man bor tett er
det en viktig kvalitet.
Alle de 4 boligtypene har 2 boligetasjer, med unntak
av 2 hus av type 4 nordøst på Felt KS2. Der utnyttes
terrengforskjellen, og man får til en underetasje.
Byggetrinn 3 omfatter boligtypene 1, 2 og 3.
TYPE 1: Det er 28 hus av denne typen, og den finnes på
alle de 4 feltene. Type 1 er en effektiv familiebolig med BRA på 103 m2. og har 3 soverom. Mellom boligene er carport og utebod plassert. Taket på
carporten utnyttes til uteplass. Fra denne går det en
utvendig trapp opp på hovedtaket, hvor det er en stor

takterrasse med utsikt utover boligområdet.
I tillegg til uteplasser på tak er det utgang til en liten
hage fra stuen i 1. etasje. Fra hagen kan man gå gjennom uteboden og komme ut i carporten og til fremsiden av huset.
Type 2: Det er 6 hus av denne typen, og de er fordelt på
KS2, KS3 og KS4.
En enkel og kompakt bolig på 71 m2 med 2 soverom.
Oppholdsrommet med kjøkken og stue opptar hele
2. etasje, og har utgang til en romslig terrasse på 20 m2.
Alle disse boligene får hageflekk på bakkeplan.
Type 3: Det er 4 hus av denne typen. 1 i felt KS3 og 3 i
KS1. De er vendt mot vest, ligger i første rekke mot sjøen,
og har den beste plasseringen i prosjektet. Boligen har
et BRA på rundt 100 m2, og inneholder 2 soverom og
2 oppholdsrom. Carport ligger i direkte tilknytning til
inngangen.
Store sørvestvendte uteplasser mot sjøen og lys fra 3
sider, gjør denne typen spesielt attraktiv.
ESTETIKK:
Formspråket vil bli moderne og representerer vår tid.
Flate tak gir mulighet for ekstra uteplasser, og store vindusflater utnytter utsikten og lyset tomten gir. De 4 ulike
hustypene vil bidra til variasjon i boligområdet. Husene
vil være beslektet i form av materialbruk og farger, men
vil likevel bidra til variasjon for å unngå et monotont
boligområde. Husene vil hovedsakelig bli kledd med tre
og tegl.

UTOMHUS:
COWI er engasjert som landskapsarkitekt i prosjektet.
Med små adkomstveier inn mellom husene vil man få
etablert små tun som vil fungere som viktige møteplasser i nabolaget. Grønne buffere rundt de 4 delfeltene,
med furutrær og svaberg, blir en viktig del av uteoppholdsarealene. I umiddelbar nærhet ligger Vesterelva, med svaberg og bademuligheter. Alle hus har
gode uteoppholdsarealer på egen tomt, på bakke og
på terrasser, i tillegg til fellesområdene som er avsatt
til friområder og felles lek rundt delfeltene. Gang- og
sykkelsti, som går over i en grus-sti ned til sjøen, omkranses av furutrær og representerer et viktig grøntdrag
gjennom området.
PARKERING:
Parkeringskrav i Fredrikstad Kommunes kommuneplan
er fulgt. For de 42 boligene er det et samlet krav om 80
p-plasser totalt. Alle boligene har minst 1 p-plass rett
ved sin egen inngang.
I arbeidet med å utvikle området har det vært viktig å
lage boliger som tiltrekker seg ulike typer mennesker.
Området har så mange kvaliteter at disse boligene vil
passe bra for barnefamilier så vel som pensjonister.
Vi håper og tror at dette blir et godt sted å bo.
SG arkitekter

Pernille Kolstad Heen
Siv. ark MNAL
VESTRE LANGØYÅSEN
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PÅ LANGØYA BOR DU SENTRUMSNÆRT,
MEN SAMTIDIG LANDLIG OG NÆR SJØEN
Populære og attraktive Langøya på Kråkerøy er bynært og du
bor landlig og idyllisk til uten å måtte gi avkall på det urbane.
Herfra sykler du på få minutter til idylliske Glufsa med myke
svaberg og fantastisk skjærgård. Tar du motsatt vei er du på
bryggekanten i Fredrikstad sentrum på 10 minutter. Brygga
i Fredrikstad byr på et pulserende folkeliv og et rikt og allsidig
tilbud av restauranter, barer, kafeer og kulturscener.
En sammenhengende sykkelvei gjør veien til sentrum trygg.
Det er også gode bussforbindelser.
Området på Langøya er svært barnevennlig og har flere barnehager, barneskole og ungdomsskole innen kort avstand. Barna
på Langøya sogner til Rød barneskole og Kråkerøy ungdomsskole.
På Værste-området – et område i rivende utvikling - finnes blant
annet Høyskolen i Østfold, Fredrikstad stadion og tilbud som
leger, tannleger, frisør, matbutikker og treningssentre.
Den sentrumsnære, men samtidige landlige beliggheten, har
gjort Langøya til et svært populært boligområde med mye ny
bebyggelse med gjennomgående høy standard.
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Båtliv og fiske er naturlige sysler i tillegg til sykkel- og spaserturer. Langøen båtforening har kran for utsetting av seil- og
motorbåter og ligger i umiddelbar nærhet til Vestre Langøyåsen.
Her finnes gjesteplasser og klubbhus.
Kråkerøy er kjent som “Blomsterøya” og bærer navnet med rette
med sitt store botaniske mangfold. Benytt deg av godværet
som regionen er kjent for! Kråkerøyholmene er en intim og lun
samling holmer og skjær som ligger lett tilgjengelig, enten man
kommer fra land eller med båt. Fra land kan faktisk skjærgården
nås via broer som er bygget ut på flere av de forskjellige holmene – en av dem Glufsa. Dette er samtidig inngangsporten til
Hvaler-øyene med mer – mye mer – av det samme landskapet!
Miksen av uberørt natur og nærhet til sentral bebyggelse er unik
og gjør området på og rundt Langøya til et av kommunens mest
attraktive boligområder.
Det er et velkjent faktum at veldig mange fra Kråkerøy på et eller
annet tidspunkt flytter hjem igjen.
Det er en grunn til – dette er helt enkelt et fantastisk sted å bo.

VESTRE LANGØYÅSEN
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Glufsa har flotte rekreasjonsområder og bademuligheter bare minutter unna. Foto: Walter Schøffthaler
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Rød barneskole ca 1,3 km
Kråkerøy ungdomsskole ca 2 km
Wang toppidrett ca 3,7 km
Frederik II videregående skole ca. 5,5 km
KIWI Kråkerøyhallen ca. 1,3 km
KIWI Kråkerøybrua ca 3,6 km
Kråkerøy fotballbaner ca. 2 km
Elixia Kråkerøy ca. 3,9 km
Langøen båthavn – 500 m
Barnehager: Langøyåsen (350 m), Fotspor (1,1 km),
Rød (1,3 km), Tørkopp (1,5 km), Glombo (2,1 km)
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T1
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Byggetrinn 4
T1
T1

Utbyggingen på Vestre Langøyåsen vil
bestå av flere byggetrinn
og får totalt 42 boliger.
Byggetrinn 3 er stiplet
(orange) og få 6 boliger fordelt på
tre ulike boligtyper:
• Boligtype 1
• Boligtype 2A
• Boligtype 3A
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T1
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T1

takrenne

takrenne

U TEBOD

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

BOLIGTYPE 1
TA K / PERG OL A

TA K / PERG OL A

takrenne

takrenne

U TEBOD

TYPE 1a

FASADE VEST

FASADE SYD

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

U TEBOD

FASADE ØST

FASADE NORD

REV. 09.09.15: Justeringer etter oppstart prosjektering
REV. 09.03.15: Mindre justeringer etter
avklaringer med entreprenør
LANGØYA VEST / TYPE 1a
14070
KS1 : HUS 6, 7, 11TILBUDSTEGNINGER
Dato: 25.06.2015

E09 - TYPE 1a- FASADER 1:100

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

TYPE 1a

FASADE ØST - ENDEHUS

REV. 09.09.15: Justeringer etter oppstart prosjektering
REV. 09.03.15: Mindre justeringer etter
avklaringer med entreprenør
LANGØYA VEST / TYPE 1b
14070
KS1 : HUS 8, 12 TILBUDSTEGNINGER
Dato: 25.06.2015

REV. 09.09.15: Justeringer etter oppstart prosjektering
REV. 09.03.15: Mindre justeringer etter
avklaringer med entreprenør
LANGØYA VEST / TYPE 1a
14070
KS1 : HUS 6, 7, 11TILBUDSTEGNINGER
Dato: 25.06.2015

E09 - TYPE 1b- FASADER 1:100

E09 - TYPE 1a- FASADER 1:100

BOLIGTYPE 2A

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

FASADE VEST

FASADE SYD

REV. etter
09.03.15: Mindre justeringer etter
REV. 09.03.15: Mindre justeringer
avklaringer med entreprenør avklaringer med entreprenør

LANGØYA VEST
TILBUDSTEGNINGER
14070
LANGØYA VEST14070
Dato: 20.10.2014
Dato: 20.10.2014

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

FASADE NORD

takrenne

FASADE ØST

takrenne

TILBUDSTEGNINGER

E11- TYPE 2- FASADER1:100
E11- TYPE 2- FASADER1:100
Stenseth Grimsrud arkitekter AS

Stenseth Grimsrud arkitekter AS

TYPE 1a

TEGNINGSUNDERLAG OPPRETTET I ARCHICAD - ORGINALSTØRRELSE TEGNING A3

BOLIGTYPE 3A

takrenne

takrenne

BOD

REV. 09.03.15: Mindre justeringer etter
avklaringer med entreprenør

14070
LANGØYA VEST
Dato: 20.10.2014
TYPE 1a

FASADE SYD

TYPE 1a

FASADE VEST

FASADE NORD

TILBUDSTEGNINGER

FASADE ØST

E11- TYPE 2- FASADER1:100

Stenseth Grimsrud
arkitekteretter
AS
Mindre
justeringer

REV. 09.03.15:
avklaringer med entreprenør

REV. 09.09.15:
etter oppstart prosjektering
TILBUDSTEGNINGER
14070
LANGØYA
VEST Justeringer
Dato: 20.10.2014REV. 09.03.15: Mindre justeringer etter
avklaringer med entreprenør
LANGØYA VEST / TYPE 3a
TILBUDSTEGNINGER

E11- TYPE 2-14070
FASADER1:100
KS1 : HUS 5, 9

Stenseth Grimsrud arkitekter
Dato:AS
25.06.2015

E14 - TYPE 3a- FASADER 1:100

Stenseth Grimsrud arkitekter AS
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BOLIGTYPE 1
BRA: 102,7 kvm
SOVEROM:
BAD:

Takterrasse
55,7 kvm

3
2
Terrasse
24,2 kvm

1. etasje: Stue/Spisestue med åpen
kjøkkenløsning, WC/vaskerom, entré.
Uteplass.
2. etasje: 3(4) soverom, bad,
bod/teknisk rom, gang. 1 uteplass.
3. etasje: Delvis overbygd
takterrasse.
Inkludert: Carport, sportsbod.

Sportsbod
6,0 kvm

Opphold
34,5 kvm

Takterrasse

Kjøkken
8,0 kvm

Gang
3,6 kvm

Sov
6,6 kvm

WC/Vask
2,8 kvm

Sov
13,5 kvm
Uteplass
32,9 kvm

Bad
5,6 kvm

Type 1 – 3 boliger

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved
boligens omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong,
fellesareal og boder utenfor boligen. Endringer av BRA kan
forekomme.

Sov
8,9 kvm

Alle plantegninger og innredninger er kun av illustrativ art.
Plantegninger må ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredninger eller møbler. Byggetekniske endringer kan
forekomme.

1. etasje
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Gang
6,9 kvm

Bod
4,2 kvm

2. etasje

N

Fra boligtype 1

BOLIG MED TRE SOVEROM OG TAKTERRASSE
Praktisk bolig med tre soverom og åpen stue- og kjøkkenløsning som får lys inn fra begge sider. Boligen har to store terrasser i hver etasje
samt en delvis overbygd takterrasse på over 55 kvm der du kan nyte kveldssolen og utsikten!
VESTRE LANGØYÅSEN
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BOLIGTYPE 2A
BRA: 71 kvm
SOVEROM:
BAD:

2
1

1. etasje: 2 soverom, bad, bod. Uteplass.
2. etasje: Stue/spisestue med åpen
kjøkkenløsning, Uteplass.
Inkludert: Sportsbod.

Sov
11,8 kvm
Sov
9,0 kvm

Opphold
24,7 kvm
Uteplass
19,3 kvm

Gang
10,9 kvm
Bad
6,0

Bod
3,2 kvm

Sportsbod
5,0 kvm

Type 2A – 2 boliger

Alle plantegninger og innredninger er kun av illustrativ art.
Plantegninger må ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredninger eller møbler. Byggetekniske endringer kan
forekomme.
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2. etasje

N

1. etasje
Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved
boligens omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong,
fellesareal og boder utenfor boligen. Endringer av BRA kan
forekomme.

Fra boligtype 2

FUNKSJONELL OG KOMPAKT BOLIG
Denne boligen dekker alle behov, men på en mindre flate. 2. etasje rommer stue og åpen kjøkkenløsning med store vinduer
mot vest og direkte utgang til stor uteplass. To soverom samt bad er plassert i 1. etasje.
VESTRE LANGØYÅSEN
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BOLIGTYPE 3A
BRA: 101,5 kvm
SOVEROM:
LOFTSSTUE:
BAD:

2
1
2
Terrasse
21,4 kvm

1. etasje: Stue/Spisestue med åpen
kjøkkenløsning, WC/vaskerom, entré.
Uteplass.
2. etasje: 2 soverom, loftsstue, bad,
bod/teknisk rom. 2 uteplasser.
Inkludert: Carport, sportsbod.

Sov
11,0 kvm
Opphold
42,7 kvm

Uteplass
13,9 kvm

Bod/Gard
3,0 kvm

Bad
5,1 kvm
Tv-stue
19,8 kvm
Uteplass
9,6 kvm
Gang
3,1 kvm

WC/Vask
3,2 kvm

Sportsbod
5,6 kvm

Sov
7,0 kvm

2. etasje
Type 3A – 1 bolig

2. etasje

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved
boligens omsluttende vegger. I tillegg kommer balkong,
fellesareal og boder utenfor boligen. Endringer av BRA kan
forekomme.
Alle plantegninger og innredninger er kun av illustrativ art.
Plantegninger må ikke benyttes som grunnlag for bestilling
av innredninger eller møbler. Byggetekniske endringer kan
forekomme.

1. etasje
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N

Fra boligtype 3

BOLIG I FØRSTE REKKE TIL ELVEN
Dette er boligen for den som setter pris på gode uteplasser! Direkte utgang til syd- og vestvendt uteplass både fra stua og
fra loftsstua med flott utsikt over Vesterelva. Åpen kjøkkenløsning mot stue med store vinduer mot elven gir lys og luft.
VESTRE LANGØYÅSEN
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ROMSKJEMA
ROM
ENTRÉ

VEGG

TAK

ELEKTRO

SANITÆR

ANNET

Sorte fliser 30x60 cm.

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt gips/betong med
synlig fuge.
Farge: Lys farge

1-2 enkle stikkontakter ved tak med tilhørende
bryter for lys.
2 doble stikkontakter

Parkett type ”eik natur”
med eikelister.

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt gips
Farge: Lys farge

Lys over arbeidsbenk: Spotter – antall tilpasset
kjøkken.
2 doble stikkontakter over arbeidsbenk
1-2 doble stikkontakter ved gulv
1 stikkontakt for kjøleskap
1 stikkontakt for oppvaskmaskin
1 stikkontakt for avtrekkshette
2 stikk for komfyr

Benkebeslag, nedfelt
med en stor og en liten
kum.
Ettgreps blandebatteri.
Forberedt for oppvaskmaskin.

Skapfronter: Hvit glatt.
Type Lido fra Sigdal.
Benkeplate: Mørk grå laminat.
Sokkel: Hvit
Høye overskap med fôring til
tak.
Håndtak: innfelt i skap/skuff
Herdet glass med malt bakside
over benk eller fliser kan leveres (tilvalg).
Avtrekkshette (volumhette)
under overskap over komfyr.
Hvitevarer kan leveres. (tilvalg)

BAD

Sorte fliser 30x30 cm.
Fliser i dusjnisje
10x10 cm

Hvite fliser 20x40 cm.

Malt våtromsgips

Lys: 4-6 spotter i tak.
1 dobbel stikkontakt for vaskemaskin.

WC: Veggmontert med
blank krom spyleknapp
på vegg.
Dusj: Garnityr og
dusjarmatur. Sluk.
Servant: Blandebatteri
og trykkpropp i krom utf.
Kran og avløp for vaskemaskin.

Heldekkende porselenservant
og underskap. Type Vario Uno
hvit eller tilsvarende.
1 - 2 stk overskap/ evt fritthengende skap på vegg.
Hvite fronter, håndtak i blank
krom.
Speil over servant.
Dusjvegger: Herdet glass.
Rettvinklet og innoverslående.
1 stk. dorullholder, 1 stk. dobbel
håndklestang, 5 enkeltkroker
med pin. Alt i høyblank krom.

WC
SEPARAT

Sorte fliser 30x30 cm.

Malt gips
Farge: Lys farge

Malt gips

Lys: 2-3 spotter i tak.
Stikkontakt på vegg.

WC: Veggmontert med
blank krom spyleknapp
på vegg.
Servant: Blandebatteri
og trykkpropp i krom utf.

Porselensservant og underskap. Type Vario Uno hvit eller
tilsvarende.
Speil med underkant en
flishøyde over benkplaten.

STUE

Parkett type ”eik natur”
med eikelister

Malt gips
Farge: Lys farge

Malt gips

2 enkle stikkontakter ved tak med tilhørende
bryter for lys. (1 stikk i 2-roms).
6 doble stikkontakter ved gulv (4 stikk i 2-roms).
Uttak for IKT.

Boliger på bakkeplan (gårdsrom) har terrassedør med
sylinderlås og barnesikring på
vinduer.

SOV
1-sengs

Parkett type ”eik natur”
med eikelister.

Malt gips
Farge: Lys farge

Malt gips

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

1m hvit glatt kombigarderobe
kan leveres. (Tilvalg)

SOV
2-sengs

Parkett type ”eik natur”
med eikelister.

Malt gips
Farge: Lys farge

Malt gips

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

2x1m hvit glatt kombigarderobe kan leveres. (Tilvalg)

KJØKKEN
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Røykdetektor
Ringeklokke

ROMSKJEMA
ROM

GULV

BOD
INNVENDIG

Parkett type ”eik natur”
med eikelister.

Malt gips
Farge: Lys farge

Malt gips
Farge: Lys farge

Sikringsskap
IKT-skap
Lampe i tak (med bryter)
1 dobbel stikk ved gulv

TERRASSER

Se tegninger

Se fasadetegninger

Fibersement-plater

3 stk. veggarmatur med innvendig bryter.

Galvanisert stålrekkverk

Lys ved inngangsdør
Samme type utvendig belysning overalt.

Utvendig montert ringeklokke

Nødvendig belysning. Samme type utvendig
belysning overalt.

Galvanisert stålrekkverk

VEGG

TAK

INNGANGSPARTI (UTE)
UTVENDIG
TRAPP
SPORTSBOD
GARASJE/
CARPORT

ELEKTRO

Spiler
Malt/beiset

Malt/beiset panel

Støvbundet betong

Gips - støvbindes m/
ett strøk maling

Gips - støvbindes m/
ett strøk maling

1 stk. vegg/tak armatur med innvendig bryter.
1 stk. dobbel stikk.

Asfalt eller støvbundet
betong

Se fasadetegninger

Fibersement-plater/
beiset panel

Nødvendig belysning
1 stk. dobbel stikk
Samme type utvendig belysning overalt.

SANITÆR

ANNET

GENERELT
INNVENDIGE DØRER:
Dørblad glatte, hvitmalt.
VINDUER:
Tre / aluminium. Hvit innvendig.
LISTER / GERIKTER:
Gulvlister: Eikelister.
Gerikter: Hvite uten synlige innfestinger.
OVERFLATER:
Malte veggflater har standard farge i alle rom
- lys farge. Himling – hvit.

VENTILASJON:
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
iht forskrift. Avsug fra kjøkken / bad.
Elektro:
Skjult anlegg. Alle stikkontakter er jordet.
Boligsameiet har fellesmåling av strøm med
tilhørende måler for fellesanlegg. Hver enkelt
bolig har egen måler.
OPPVARMING:
Oppholdsrom: Panelovner. Ved/Ovn i stue.
Bad, WC og inngangsparti: Elektrisk gulvvarme.
Innv bod: Ingen varmekilde.

VARMTVANN:
Hver bolig har egen varmtvannsbereder.
INNREDNING:
Kjøkkenet leveres klargjort for innebygde
hvitevarer, herunder komfyr/platetopp.
Det kan leveres garderobeinnredninger
iht. arkitekttegninger og minimum 1 meter pr. sengeplass.
Innredningene og hvitevarene er av god
kvalitet og er produsert av anerkjente produsenter. Leverandør har god servicegrad
og ordning for håndtering av ettermarked.

IKT:
Signaler kabeltv / bredbånd leveres til kontakt i
stue, ”tomrørsanlegg” er fremført fra IKT-skap til
alle soverom.
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TEKNISK/GENERELL INFORMASJON
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.
Beskrivelsen suppleres av romskjema, som
redegjør spesielt for overflater og utstyrsleveranse
for hver enkelt bolig.

TILVALGSMULIGHETER

VINDUER

Innenfor en gitt tidsfrist og tidlig i prosessen gis det gode
muligheter til å påvirke sin egen bolig i form av tilvalg. Tilvalg
vil i hovedsak omfatte overflater og innredninger som veggfarger, fliser, parkett, kjøkken, garderobe- og baderomsinnredning, hvitevarer, sentralstøvsugeranlegg og innerdører.

Vinduer leveres i tre/aluminum med innvendige karmer i
hvit.

TEKNISK BESKRIVELSE

INNREDNINGER

FASADER

KJØKKEN

Fasader vil bestå av tegl og panel.

Kjøkkeninnredning fra Sigdal Kjøkken i type Lido.
Innredningen har glatte hvite fronter med innfelte håndtak
i skapene/skuffene. Overskap har foring til tak. Spotter over
arbeidsbenk.
Benkeplate i laminat i farge mørk grå.
Kjøkkenet leveres med plass til integrerte og innebygde
hvitevarer; komfyr/platetopp, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Avtrekkshette i hvit utførelse.

DØRER
Dørblad i glatt hvit utførelse.

UTBYGGER:
Langøya Vest Eiendom AS

EIENDOMSMEGLER/OPPGJØRSANSVARLIG.
OBOS-Exact eiendomsmeglere Fredrikstad

ARKITEKT
SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS

KONSTRUKSJON
Byggene oppføres i treverk.

PROSJEKTET
Vestre Langøyåsen er navnet på utbyggings- prosjektet, og
det er i første rekke planlagt totalt 42 eneboliger i kjede i
varierende utforming og størrelse.
Prosjektet vil bli regulert som sameie.

BOLIGENE - 3. BYGGETRINN
Tredje byggetrinn omfatter 6 eneboliger i kjede i 3 ulike utforminger; type 1 (102, 7 kvm), type 2A (70,0 kvm) og type 3A
(101,5 kvm). Alle med uteplasser i ulike størrelser.
Formspråket blir moderne med store vindusflater og flate
tak. Boligene vil ha to boligetasjer. Boligtype 1 vil i tillegg
ha utvendig trapp opp til delvis overbygd takterrasse med
takhøyde på 1,9 m. Boligtype 1 og 3A får også tilhørende
carport.

BELIGGENHET
Prosjektet ligger i et populært boligområde på Langøya,
Kråkerøy. Området består hovedsaklig av nyere og etablert
boligbebyggelse samt noe industri.

UTEOMRÅDET
Uteområdene leveres ferdig opparbeidet, tilsådd og beplantet. Alle kjørearealer inkludert parkeringsplasser og carporter
asfalteres, samt ramper og gangveier asfalteres.
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INNVENDIG
VEGGER
Alle rom får helsparklet gips malt i lys farge.
WC og bad får fliser i farge hvit.

GULV
Alle rom får 3-stavs parkett i eik med eikelister.
Entré, WC og bad får fliser i farge sort.

HIMLINGER
Boligene leveres med malt overflate i farge hvit.

TRAPPER
Hvit tretrapp med trinn i heltre eik.

LISTVERK/GERIKTER
Fotlister i eik der det er parkett. Gerikter i hvit utførelse uten
synlige spikerhull.
Det kan forekomme innkassinger eller nedforinger, vertikale
eller horisontale, som følge av ventliasjonskanaler, kabler, rør
o.a. som ikke er vist på tegninger og illustrasjoner.

BAD
Baderomsinnredning i god kvalitet med hvite fronter og
håndtak i blank krom. Heldekkende porselensservant og
underskap. Overskap med speil.
Vegghengt WC med blank krom og spyleknapp på vegg.
Dusjen får dusjvegger i herdet glass. Det leveres dorullholder, håndkleholder og enkeltkroker i krom.

WC
Baderomsinnredning i god kvalitet med hvite fronter og
håndtak i blank krom. Heldekkende porselensservant og
underskap. Overskap med speil.
Vegghengt WC med blank krom og spyleknapp på vegg.
Avsatt plass og opplegg for vaskemaskin.

GARDEROBE:
Det kan leveres garderobe i glatt hvit utførelse på alle soverom, minimum 1 meter pr. sengeplass.

TILVALGSMULIGHETER
TEKNISK
OPPVARMING
Elektrisk oppvarming. Stue får peis for fyring med ved. Bad,
wc og entré får varmekabler i gulv.

VENTILASJON
Alle boligene leveres med balansert ventilasjon med
varmegjenvinner.

ELEKTRO
De elektriske punktene monteres i hovedsak som skjult
anlegg.
Alle stikkontakter er jordet.
Sameiet har fellesmåling av strøm med tilhørende måler for
fellesanlegg. Hver enkelt bolig har egen måler.
Det leveres spotter i tak på bad og wc og over kjøkkenbenk.
Det monteres elektriske punkter slik dagens krav tilsier (NEK
400.)
Det monteres komfyrvakt med bevegelsessensor som gir
alarm og kutter strøm til komfyr.
Det monteres lysarmatur med fotocelle ved inngangsparti,
lysarmatur på terrasser, i carport og tilstrekkelig lysarmatur
i sportsbod.

VARMTVANN:
Hver bolig har egen varmtvannsbereder.

IKT:
Signaler kabeltv / bredbånd leveres til kontakt i stue og
”tomrørsanlegg” er fremført fra IKT-skap til alle soverom.

FERDIGSTILLELSE
Byggestart desemeber 2015. Forventet byggetid er
9 måneder fra oppstart bygging. Byggestart forutsetter
tilstrekkelig salg og nødvendige offentlige godkjennelser.

FORBEHOLD
BOLIGENE
På salgstidspunkt er ikke alle forhold avklart. Det tas derfor
forbehold om at utførelse og materialvalg kan endres.
Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det
fremkommer derfor elementer som ikke inngår i leveransen, som hvitevarer, møbler m.m.
Det er ikke mulig å flytte på tekniske installasjoner som
vann, avløp, bereder, aggregat etc.
Ventilasjon og lufting for sanitær er ikke vist på tegninger
eller illustrasjoner. Dette vil bli ført opp på tak eller takterrasser.
Takrenner og nedløp er ikke vist på illustrasjoner.
Oppgitt areal på boliger, rom og terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom
kan heller ikke summeres til boligenes totalareal.
Det tas forbehold om endringer grunnet offentlige pålegg
som ikke er kjent på salgstidspunktet. Gjennomføring av utbyggingen er betinget av at utbygger v/styret fatter vedtak
om igangsetting av utbyggingen.

UTOMHUS
Utomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstid og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utomhusarbeider som
gjenstår etter at boligene er innflyttet.
Vegetasjonen i området skal i størst mulig grad bevares.
Trær som befinner seg mer enn 5 meter fra byggene kan
påvirke utsikten.

BOLIGSAMEIETS FELLESKOSTNADER
Det betales felleskostnader hver måned som går til å dekke
kostnadene boligsameiet har.

USOLGTE BOLIGER - FAST PRIS
Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for de
boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse.
Utbygger tar også ansvar for eventuelle overskridelser på
byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i
byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris.

FÅ DET SLIK DU ØNSKER!
Vi kan tilby deg gode muligheter for tilvalg.
Bestemmer du deg tidlig i prosessen kan du,
innenfor et bestemt utvalg, velge fliser, parkett,
kjøkkenfronter og mer.
TILVALGSLISTE
• Parkett
• Fliser på gulv og vegg
• Malingsfarger

• Kjøkkeninnredning
• Garderober
• Sentralstøvsugeranlegg

BALANSERT VENTILASJON
Boligene på Vestre Langøyåsen leveres med
balansert ventilasjon.
Et godt ventilasjonsanlegg har tre oppgaver:
• Bidra til et godt inneklima med god komfort
og lav helsemessig risiko.
• Begrense luftfuktigheten innendørs for å hindre
kondens og fuktskader.
• Utnytte energien effektivt.
• Forhindre overføring av forurenset luft til rene soner.
• Temperaturregulering

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg
(balansert ventilasjonsanlegg) tilfredsstiller alle
disse kravene. Anlegget overfører varmen fra
avtrekksluften til den friske luften. Avtrekk og
tilførsel av luft foregår med vifter.
Ventilasjonskanaler fordeler friskluften rundt i
bygningen via ventiler så å si støyfritt.
Kilde: Enova, www.enova.no
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BO TRYGT I SAMEIE
OBOS har 85 års erfaring å bygge og drifte boligeiendommer. En ny bolig i et av våre
sameier er derfor et trygt kjøp!
Har du bolig i et sameie, eier du noe som kalles for en seksjon. Den består av boligen din
og eventuelle andre deler av sameiet, som for eksempel parkeringsplass og bod.
Du har full enerett til din seksjon. Det som ikke hører til de ulike seksjonene, eies av deg
og de andre seksjonseierne i felleskap..
Sameiermøtet er den øverste bestemmende myndigheten i sameiet. På sameiermøtet
velges et styre som har ansvaret for drift og forvaltning av sameiet og som tar alle avgjørelser i den daglige driften.
Alle sameierne har rett til å delta på møtet og komme med forslag som gjelder sameiet.
I et OBOS-sameie er OBOS forretningsfører. Sameiet har en egen forvaltningskonsulent
som støtter og hjelper styret med blant annet regnskapsførsel og utsendelse av fakturaer.
Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har i
et sameie. Sameiermøtet bestemmer hvilke vedtekter (regler), som skal gjelde i sameiet,
så lenge minimumskravene i loven blir fulgt.
Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden i din seksjon, slik at det ikke oppstår skader eller ulemper for de andre eierne.
Sameiets totale kostnader fordeles som hovedregel på hver seksjon, ut i fra hvor stor den
er. Det betyr at de som har en stor bolig betaler en noe større del av felleskostnadene en
de som eier en mindre bolig.
Et nytt sameie har som regel ingen fellesgjeld. Felleskostnadene du betaler brukes derfor
kun til drift av sameiet; blant annet forsikring av bygningene, offentlige avgifter, felles
energiforbruk, renhold og vedlikehold.
Husk at du må skaffe deg egen innboforsikring. Vi hjelper deg gjerne med det! OBOS
Forsikring har en av markedets beste innboforsikringer.
Sameiet har sikkerhet i hver eierseksjon. Det betyr at hvis en av eierne ikke betaler sine
utgifter, eller ødelegger felles eiendom, har de andre eierne pantsikkerhet (inntil 1G) i hans
eller hennes bolig.
Det betyr at hvis en eier ikke klarer å betale det han eller hun skylder, kan sameiet kreve
tvangssalg. Sameiet har da førsteprioritet på å få tilbake det som eieren skylder sameiet.
Disse reglene er med på å gi deg som bor i et sameie økonomisk trygghet.
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TRYGT KJØP MED OBOS
NYBOLIGFØLESEN
Tenk deg følelsen av å tråkke over dørstokken inn i en bolig som ingen har
bodd i. En bolig der alt er nytt og urørt, slik at du med enkle grep kan gjøre
det til ditt hjem, i din stil. Dette kaller vi nyboligfølelsen.
Med en helt ny OBOS-bolig får du alltid nyeste standard og kvalitet. Før
byggingen har du også muligheten til å velge egne tilvalg slik at du kan
sette ditt personlige preg på boligen. Og dette er langt i fra den eneste
fordelen ved å kjøpe en helt ny bolig.
ØKONOMISKE FORDELER
Den nervepirrende budrunden som vanligvis følger med et boligkjøp slipper du, for nye boligprosjekter selges til fastpris.
Du sparer deg også for tinglysningsavgiften, og belastes kun med en lav
dokumentavgift sammenliknet med tilsvarende avgift ved kjøp av bruktbolig. Denne dokumentavgiften settes ut i fra tomteverdien og ikke ut i fra
hele kjøpesummen.

Nye sameier har forutsigbarhet i felles driftskostnader og utgifter til vedlikehold, og
felles interesser blir ivaretatt.
LANG ERFARING GIR TRYGGHET
OBOS har over 85 års erfaring med å oppfylle folks boligdrøm, og har siden oppstarten i 1929 bygget nesten 100.000 hjem, og tallet øker stadig.
Erfaring har vi altså i massevis, og kjøper du nytt av OBOS kan du være sikker på at
boligen er bygget etter de nyeste forskriftene og standardene. Nybygg fra OBOS
oppfyller alle tekniske og miljøvennlige krav.
Med en moderne bolig vil du ha bedre isolasjon og lavere energiforbruk, som bidrar
til å holde strømprisene nede. For å unngå eventuelle ubehageligheter i etterkant
av overtagelse, følger OBOS opp også etter kjøpet. I tillegg til at du har 5 år med
reklamasjonsrett og garanti på boligen.
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UTBYGGER
Langøya Vest Eiendom AS
ENTREPRENØR
Solid Entreprenør AS
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OBOS Fredrikstad
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