K API TTE L O VE R S K R I F T /
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K API TTE L O VE R S K R I F T /
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/ K A RT

OMRADET /

Området
Boligene har flott utsikt mot Karmsundet i vest og noen skimter også Tuastadvatnet i
sørøst – utsikt som kan betraktes fra boligenes store takterrasse.
Solhaugen oppføres på Mykje – et attraktivt boligområde med gangavstand til både
Hakkebakkeskogen barnehage og Mykje barneskole, samt nærbutikk, treningssenter, frisør
og bussforbindelse. I nær beliggenhet finner du også rikelig med friluftsområder.

Mykje skole og Hakkebakkeskogen barnehage ligger i gangavstand fra boligene på Solhaugen.
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OMRA DE T /

Mykje lys
og mykje varme
Fra takterrassen din på Solhaugen kan du nyte denne
spektakulære utsikten.

OMRADET /
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OMRA DE T /

OMRADET /

Kjære og nære naboer
Solhaugens nabolag består blant annet av barnehage, barneskole, dagligvarebutikk
og, ikke minst, flotte turområder.

Fine turområder i nærområdet
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/ Ove rsik tsbild e

Oversi ktsbi l de /

Utvendige spillerom
Beboerne på Solhaugen kan boltre seg på to private terrasser, samt et felles
og avskjermet boligtun.

n2

n
Byggetri
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/ K A PITTE LOVER S K R IF T

KAPI TTEL OVERSKRI FT /
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/ K A PITTE LOVER S K R IF T

KAPI TTEL OVERSKRI FT /

17

18

/ Te rrasse r o g f a sa d e

Terrasser og
fasade
I tillegg til flott takterrasse, får
du også avskjermet terrasse på
bakkenivå. For å få en fin helhet blir
begge terrassene oppført med Royalimpregnerte terrassebord. Lakkert
stålspilerekkverk på takterrasse.
Yttervegger utføres av isolert bindingsverk. Fasader utføres med robuste
tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer
iht. tegninger, med kombinasjon av
Royalimpregnert trekledning og
sementbaserte fasadeplater. Vinduer
leveres som aluminiumsbeslåtte
trevinduer.

Eneboliger i A-seksjonen

Terrasser og fasade /
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/ A RK ITE K TE NS T A N K ER

ARKI TEKTENS TANKER /

Arkitektens
tanker
Tomten er lokalisert i et vakkert og åpent
kystlandskap, omkranset av friluftsområder.
Den vestre delen av byggetomten er en
åpen flate som møter en sørvest-vendt
skråning på østre del av eiendommen.
Terrenget har knappe ti meters høydeforskjell mellom østre og vestre del. Dette
fører til en variert og terrengtilpasset bebyggelse som altså sikrer optimale sol- og
utsiktsforhold for boenhetene, hvor flere av
boligene får flott utsikt over Karmsundet mot
vest og noen skimter Tuastadvatnet i sørøst.
Bebyggelsen blir plassert i terrenget i tre
ulike bygningsrekker slik at atkomst med
bil alltid skjer i ytterkantene av området
og utenfor bebyggelsen. Dette fører til at

det vil bli trygge og gode fellesarealer for
opphold og lek. Av hensyn til prosjektets
størrelse, må utbygger ta forbehold om å
realisere utbyggingen i flere byggetrinn.
Det er lagt vekt på å gi bebyggelsen et enkelt og solid uttrykk som skal reflektere
landskap og barskt vestlandsvær. Variasjoner i terrasse- og balkongforløp som
forlengelser av selve bygningskroppene gir
bevegelse og spenning, samt flere kvaliteter
for den enkelte boenhet. Formspråket og
entydig materialvalg er en videreføring av
allerede eksisterende bebyggelse i området.
Boliganlegget Solhaugen er tegnet av OPUS
arkitekter AS v/sivilarkitekt Bjarne Harloff.
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/ K VALITE T

KVAL I TET /

Kvalitet
De 12 eneboligene vil ha gjennomført
høy kvalitet, alle med egen parkering og
carport eller garasje,og med utvendig
bodløsning.
Innvendige leveranser
Alle vegger og himlinger leveres med gipsplater som sparkles og males. Overgang
mellom tak/vegg utføres i hovedsak ved at
disse fuges og males, uten listverk.
Gulv i stue, kjøkken, soverom og gang
leveres med 3-stavs eik mix hvit, matt lakk,
inklusive komplett listverk. Hovedinngang
fliselegges.
Entredør leveres iht. gjeldene krav, innerdører medtatt i hvit slett utførelse med
nødvendige beslag.
Garderober leveres hvite 1m pr sengeplass. Oppgradert kjøkken fra HTH med
integrert hvitevarepakke fra Siemens.
Tilvalgsmuligheter
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle
løsninger som kjøkken, bad, garderobe,
parkett, fliser, elektro og sanitær. Eventuelle tilvalg avtales direkte med vår kundebehandler og våre underleverandører i en
behandlingsperiode. Etter denne perioden
er det ikke mulig å gjøre endringer.
Brannvern
Boligene leveres med nødvendig brannmeldere iht. dagens krav.
Utvendige boder
Utvendige boder til hver enebolig. Vegger
blir levert av bindingsverk med Royalimpregnert kledning og tekket tak.

Carport/garasje/parkering
Parkering i carport, garasje eller på anvist
parkeringsplass iht. utomhusplan.
Oppvarming:
Enebolig leveres med varmepumpe og
elektrisk gulvvarme i bad og hovedinngang
Ventilasjon
Det monteres balansert ventilasjonsanlegg
med 80 prosent varmegjenvinning. Det
må beregnes noe innkassing av kanaler i
enkelte rom for tekniske føringer.
Elektriske installasjoner og utstyr
El-installasjon leveres etter NEK 400/2010.
El-installasjon leveres som skjult anlegg.
Utvendig belysning medtatt på vegg takterrasse og på markterrasse, samt over
inngangsdør.
Generelle opplysninger
Prosjektet leveres etter TEK 2010, energiklasse B. Det gjøres oppmerksom på at
innvendig listverk leveres ferdig behandlet.
I nye bygg vil det normalt oppstå riss ved
skjøter og sammenføyninger, dette pga
setninger og uttørking av materialer. Det
påpekes at dette ikke er reklamasjon
berettiget. Eventuelle riss og små merker
på behandlede overflater blir flikket, ikke
overmalt.
Heltrukken møblering og stiplet innredninger på kontraktstegninger inngår ikke i
leveransen. Utarbeidet salgsprospekt er
kun retningsgivende og ikke å betrakte
som et kontraktsdokument. Leiligheten
ryddes og det blir foretatt enkel utvask før
overtakelse.
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/ INTE RIOR

Ekstra stor takhøyde
for ekstra stor trivsel
I boligen din på Solhaugen får du hele 270 cm under taket.

I NTERI OR /
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/ K JOK K E N

KJOKKEN /

Kjøkken
Oppgradert kjøkken fra HTH med integrert
hvitevarepakke fra Siemens.
Kjøkken leveres med 3-stavs eik mix hvit,
matt lakk, inklusive komplett listverk.
NB! Bildet er kun en illustrasjon fra
kjøkkenleverandør.

Illustrasjon
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/ BA D

BAD /

Bad
Baderom får flislagte gulv og vegger, med
mosaikk på gulv i dusjsone.
Sanitærinstallasjonen leveres som skjult
anlegg. Dersom installasjonen krever det
som følge av brann- og lydtekniske krav, vil
anlegget bli lagt åpent eller i kanaler. Røropplegget blir levert som «rør i rør»-system.
Det monteres vegghengt toalett, dusjvegger
90 x 90 heve/senk. Alt sanitærutstyr blir
levert i hvit utførelse. Baderomsinnredning
leveres iht. plantegninger 100 cm i høyglans med speil og lys.
Videre leveres det 200 l varmtvannsbereder som plasseres i vaskerom. Avløp
og kran til vaskemaskin plasseres i bad-/
vaskerom. Det monteres 1 stk. sentralt
plassert utvendig spylekran.
NB! Bildet er kun en illustrasjon fra
baderomsleverandør.

Illustrasjon
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/ PLAN TE GN ING ER – A

PL ANTEGNI NGER – A /

A
2. etasje

Trinn

2

Bygg

P-ROM

BRA

Tomt

Pris

Felles

SOLGT

A1

145,5 m2

149,7 m2

241 m2

4 495 000

Soverom: 3

SOLGT

A2

145,5 m2

149,7 m2

195 m2

4 395 000

Energimerking: B

SOLGT

A3

145,5 m

149,7 m

2

195 m

4 495 000

Eieform: Selveier

SOLGT

A4

145,5 m2

149,7 m2

195 m2

4 395 000

A5

145,5 m2

149,7 m2

196 m2

4 395 000

2

2

A-boligene har mulighet for fire soverom.

A-Boligene er godkjent for inntil 80 % Husbank. Kontakt megler for mer informasjon.

1. etasje

3. etasje
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/ PLAN TE GN ING ER – B

PL ANTEGNI NGER – B /

B

2. etasje

Trinn

2

Bygg

P-ROM

BRA

Tomt

Pris

Felles

B1

129,4 m2

132,9 m2

177 m2

4 220 000

Soverom: 3

B2

129,4 m2

132,9 m2

179 m2

3 995 000

Energimerking: B

B3

129,4 m

132,9 m

2

179 m

3 850 000

Eieform: Selveier

B4

129,4 m2

132,9 m2

179 m2

3 995 000

B5

129,4 m2

132,9 m2

179 m2

4 220 000

2

2

1. etasje

B-Boligene er godkjent for inntil 80 % Husbank. Kontakt megler for mer informasjon.

3. etasje
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/ PLAN TE GN ING ER – C

PL ANTEGNI NGER – C /

C

2. etasje

Trinn

2

Bygg

P-ROM

BRA

Tomt

Pris

Felles

C1

141,3 m2

145,2 m2

208 m2

4 595 000

Soverom: 3

C2

141,3 m2

145,2 m2

207 m2

4 495 000

Energimerking: B

C3

141,3 m

145,2 m

2

209 m

4 395 000

Eieform: Selveier

SOLGT

C4

141,3 m2

145,2 m2

207 m2

4 395 000

SOLGT

C5

141,3 m2

145,2 m2

206 m2

4 395 000

C5

141,3 m2

145,2 m2

197 m2

4 495 000

C7

141,3 m2

145,2 m2

371 m2

-

SOLGT

2

2

1. etasje

3. etasje
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/ FE LLE SOMRA D ET

FEL L ESOMRADET /

Fellesområde
De viktigste felles- og lekearealene legges sentralt
i et tun midt i bebyggelsen. Tunet vil ha god visuell
kontakt med boenhetene. Andre fellesareal, lekeplass og gangstier med sittebenker opparbeides iht.
utomhusplan. Det er lagt opp til enkel og likeverdig
tilkomst til alle boenhetene og boligprosjektets
tilhørende fellesområder.
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H vorfor k jope n yt t ?

Hvorfor
kjøpe nytt?
Fordi du slipper nervepirrende budrunder,
som ved et eventuelt tap også kan skape
kjipe ringvirkninger i form av ergrelse,
sutring og bitter etterpåklokskap. Er du
fast bestemt på å kjøpe en av boligene i et
nytt boligprosjekt, får du den til fastpris.
Hvert år pusser halvparten av Norges
befolkning opp i hjemmene sine. Bare 10
prosent av oss synes det er gøy. Kanskje
ikke så rart når oppussing ofte stjeler mer
tid enn vi hadde planlagt. 30 prosent av
oss bruker også mer penger enn hva vi
hadde budsjettert med. Ved å kjøpe helt
ny bolig sparer du altså mest sannsynlig
både tid og penger.
Splitter ny og innflyttingsklar bolig kan også
spare deg for unødvendig støy på hjemmebane. Undersøkelser viser nemlig at 32
prosent av oss krangler med partneren vår
under oppussingsarbeid. Og det er jo ikke
alltid å foretrekke.
Ved kjøp av bruktbolig må du betale dokumentavgift som settes av ut i fra tomteverdien, og ikke ut i fra kjøpesummen.
Kjøper du helt ny bolig sparer du også deg
selv for store deler av dokumentavgiften,
ettersom den kun beregnes ut fra tomteverdien og ikke hele boligen når du kjøper
ny bolig.

Hvorfor kjope nytt? /
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/ K on ta k t

KAPI TTEL OVERSKRI FT /

Kontakt

Håkon Brandtzæg
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
M: 938 16 627
hakon.brandtzaeg@em1.no

Anders Grønbech Lindøe
Eiendomsmeglerfullmektig
M: 994 26 208
anders.lindo@em1.no

A Sørhauggata 150, 5527 Haugesund
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS
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SOLHAUGVEGEN.NO

