BOLIG | ENSJØ | STÅLVERKSKROKEN

SALGSMØTE
OG PÅMELDING
Tirsdag 13. januar 2015 kl 1800 på
Hammersborg Torg 1. Påmelding enten til
medlemsservice@obos.no, på telefon 22
86 59 90 eller via prosjektets hjemmeside.
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Kollektivtransport:
Kun noen få minutter å gå til Ensjø
T-banestasjon. 5 minutter med
T-bane til Oslo sentrum. Buss i
området.
Butikker:
Rema 1000, Kiwi, Frisør Auster og
Apotek 1 ligger alle svært nær.

Barnehage og skole:
Barnehage, barne- , ungdoms- og
videregående skole ligger alle i kort
avstand fra boligene.

i bydel
Gamle Oslo. På et flott platå over sentrum
ligger Ensjøbyen med egen T-banestasjon,
åpent vann og grønne friarealer. I umiddelbar nærhet kan du svømme i Tøyenbadet, ta
en matbit på Vålerenga eller spasere gjennom idylliske Tøyen hageby. Det som tidligere var kjent som Oslos bilby transformeres
nå til en moderne boligby der det skal være
godt å bo.
VELKOMMEN TIL NYE ENSJØ

SALGSSTART

13.

januar 2015

Stålverkskroken i Ensjøbyen
– der det er godt å bo.
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UTVIKLING PÅ ENSJØ

Den overordnede planen for nye Ensjø er
et samarbeid mellom Oslo kommune og
noen av landets største aktører innen bo-

lig- og næringsutvikling. Langs Gladengveien skal det til sammen bygges rundt
1400 boliger med omkringliggende parker
og butikker, og utviklingen er godt i gang.
OBOS har allerede overlevert to prosjekter
og har to under salg på nabotomtene. Stålverkskroken boligsameie vil bli det femte
i rekken.
BELIGGENHET

Stålverkskroken blir liggende på en flott
tomt ved siden av den fremtidige Stålverksparken med åpent vann og plass til lek og
moro. Du finner T-banen, matbutikker og
treningssenter i umiddelbar nærhet. Det er

Friområde:
Kort vei til fine turområder med
gang- og sykkelmuligheter.
Stålverksparken er planlagt på
nabotomta. Kort avstand til Jordal
idrettsanlegg.

KONTAKT
Gladengveien DA v/ Hanne Larsen og
Ulf-Petter Binfield
Tlf:

90 18 40 52/22 86 55 32
(Binfield)
91 37 63 60 / 22 86 57 52
(Larsen)

E-post:
prosjektsalg@obos.no
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EKSEMPEL PÅ ETASJE

2001

2002

4-ROMS
97 m²

2003

3-ROMS
69 m²

HØYSKAP

kort vei til barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skole. Kommunen planlegger også en ny barneskole
kun få minutter unna Gladengveien.
Boligsameiet vil bestå av 40 selveierleiligheter i et bygg
på 6 etasjer med felles takterrasse. Leilighetene vil fordeles på 10 stk 2-roms-, 12 stk 3-roms- og 18 stk 4-romsleiligheter. 6 stk av disse vil selges med egen hybel. Størrelsene varierer fra 42 kvm til 116 kvm BRA.
Alle leilighetene får egen balkong eller markterrasse
på vestsiden av bygget, og de fleste av de gjennomgående
leilighetene får to balkonger. Boligene i toppetasjen får
ekstra store terrasser. Balkongen til flere av endeleilighetene vil være trukket rundt hjørnet for ekstra gode
solforhold. 4-romsleilighetene får et ekstra toalett i tillegg til bad. De fleste leilighetene vil få egen parkeringsplass i kjelleren.
Bygget har to trapperom med heis fra kjeller til alle
boligetasjer. Den ene heisen går også opp til takterrassen.

ENERGI

Prosjektet vil være tilknyttet fjernvarmeanlegg og varmes opp med vannbåren varme i radiatorer. Bad får i
tillegg med elektriske varmekabler i gulv. Sammen med
balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir dette et
behagelig inneklima.
FERDIGSTILLELSE

Gitt tilfredsstillende salg planlegges det at boligene skal
være klare for innflytting høsten/vinteren 2016.
UTVENDIGE FELLESAREALER

Bygget settes opp i hele tomtas bredde slik at utvendige
fellesarealer ligger usjenert til på indre del av tomten
med lekearealer og sitteområder. Det blir også en takterrasse som fritt kan benyttes av alle beboerne.
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4-ROMS
86 m²

2007

2006

2-ROMS 2-ROMS
47 m²
42 m²

69 m² BRA
Leilighetsnummer:
2002, 3002, 4002, 5002

4-ROMS
86 m²

HØYSKAP

97 m² BRA

3-ROMS
4-ROMS
N

Leilighetsnummer:
2001

N

BALKONG
21 m²

STUE/KJØKKEN
31 m²

BALKONG
18 m²

SOV 2
7.5 m²

HØYSKAP

BAD
5.4 m²

SOV 1
13 m²

STUE/KJØKKEN
26 m²
BOD
3 m²

ENTRÉ
8.5 m²

KVALITET, STANDARD OG TILVALG

Boligene tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet og leveres med lyse farger og parkett på gulvene. Badene får
fliser på vegger og gulv. Leilighetene har porttelefon og
leveres med tv- og bredbåndstilknytning.
Det blir muligheter til å sette sitt personlige preg på
leiligheten gjennom en del tilvalg, blant annet på kjøkken, parkett og dører.
Utvendig fasade vil i hovedsak være pusset i lys farge
med mørke plater ved balkonger og vinduer.

HØYSKAP

2005

HØYSKAP

3-ROMS
3-ROMS

LEILIGHETENE

3-ROMS
66 m²

2004

BAD
5.5 m²

ENTRÉ
6 m²

GANG
7 m²

HØYSKAP

BOD
3 m²

SOVEROM 1
14 m²

SOVEROM 2
7.5 m²

LYSE LEILIGHETER.

Alle leilighetene leveres med lyse farger
og parkett på gulv.

BAD
3.4 m²

HYBEL
13 m²

BALKONG
3 m²

3-ROMS, 69 M2 BRA
TURMULIGHETER.

På Ensjø er det gode
turmuligheter. Stålverkskroken bygges ved siden av den
fremtidige Stålverksparken.

FINANSIERING

Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie og kjøper må selv sørge for finansiering. OBOS-banken tilbyr
for tiden nyboliglån til OBOS-medlemmer på inntil 85 % av kjøpesummen med
3,10 % nominell rente på hele beløpet. Se
www.obos.no/bank for mer informasjon.
LEV VEL MED OBOS

Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører.

EKSEMPLER
PÅ LEILIGHETSTYPER:

4-ROMS, 97 M2 BRA

OBOS har lang og solid erfaring med
forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og sikker drift. Som
seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil
kjøper bli sameier i eiendommen med
tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til
sameiets fellesareal.
PROSPEKT OG PRISLISTE

Bestilles fra prosjektselger eller lastes
ned fra www.obos.no/stalverkskroken

VISNING
PÅ TOMTEN
Visning på tomten med lift: søndag 11.
januar 2015 kl 1300-1500 ved vår visningsbrakke i Gladengveien 10.

PROSJEKTINFORMASJON
Utbygger: Gladengveien DA
Arkitekt: Torstein Ramberg AS
Illustrasjoner og foto: 3darbeid.no, Nadia
Frantsen
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