SMÅHUSBEBYGGELSE MED SOLRIK
OG FLOTT BELIGGENHET

HUS 8 og 9

BYGGINGEN AV LEILIGHETENE ER IGANGSATT,
OG NOEN ER ALLEREDE FERDIGSTILT!

RASTA GÅRD SØR – HUS 8 OG 9
12 NYE, STORE LEILIGHETER

EKSTRA STOR GARASJEPLASS

UTE - OG FRIAREAL

Store selveierleiligheter fra 68-170 kvm! Gode og romslige planløsninger.

Stor og bred garasjeplass med plass til to biler innenfor
hverandre, og bod, i felles garasjeanlegg.

Alle leilighetene i 1.etasje vil disponere eget, eksklusivt
uteareal/hagedel. Balkong for leilighetene i 2. etasje.
Stort, felles friareal for samtlige leiligheter i prosjektet.

Vi kan gi deg inspirasjon og ønsker velkommen
til avtale om visning i våre ferdigstilte visningsleiligheter!

www.rastagaard.no

Alle bilder i denne salgsoppgaven er fra leilighetene som er
ferdigstilt på Rasta Sør. Det kan forekomme avvik i forhold
til materialvalg og standarder i forhold til leveransen videre
på Rasta Gård.

Solrike tunløsninger i småhusbebyggelse - tradisjonelt preg

VELKOMMEN
TIL RASTA GÅRD
I LØRENSKOG

Boligområdet, Rasta Gård, ligger solrikt langs østsiden av Gamleveien på
Rasta. Eiendommen er prosjektert med leiligheter i den søndre og nordre
delen av eiendommen. Arealene imellom er friarealer, og ikke regulert for
bebyggelse, med unntak av hovedhuset med omkringliggende tomteareal og
eksisterende bygninger/del av området nord for det søndre boligsameiet.
Det er prosjektert leiligheter i totalt 11 bygninger. Leilighetene organiseres i to
eierseksjonssameier. Hus 1-7, med totalt 28 leiligheter vil utgjøre Rasta Gård
Nord boligsameie. Hus 8-11, bestående av 22 leiligheter vil utgjøre Rasta Gård
Sør boligsameie. En tomannsbolig og en firemannsbolig som er under bygging
vil også være en del av Rasta Gård Sør boligsameie

På idrettsfronten stiller Lørenskog sterkt med et bredt utvalg som favner de
fleste. Kommunen har ishockeylag som ligger helt i norgestoppen, og utøvere
i verdenstoppen innen freestyle og discodans. Lørenskog Vinterpark er under
planlegging og vil ved ferdigstillelse være verdens største innendørs ski- og
alpinsenter.

Adkomst i boligområdet - gjennomgangstrafikk

Rasta

Hovedadkomsten til boligområdet går inn på kommunal vei – Hornerudveien,
med adkomst fra Gamleveien. Hornerudveien deler Rasta Gård Syd boligsameie, hvor hus 10 og 11 ligger på den ene siden, og hus 8 og 9 på den andre.
Alle leilighetene i dette sameiet får adkomsten til garasjeplassen sin i fellesgarasjen, med innkjørsel fra Rasta Gårds vei, under hus 9.
Rasta Gårds vei er privat, og vil eies av de to eierseksjonssameiene i fellesskap,
som en del av fellesarealet sameiene imellom.
Adkomsten til Rasta Gård Nord boligsameie går forbi innkjøringen til
garasjeanlegget for Rasta Gård Syd boligsameie, og følger Rasta Gårds vei
nordover og frem til leilighetsområdet.
I Rasta Gård Nord boligsameie bor du fredelig til innerst i boligområdet og
uten gjennomgangstrafikk i Rasta Gårds vei.

Lørenskog kommune

Lørenskog kommune ligger meget sentralt med grense til Skedsmo, Rælingen,
Enebakk og Oslo. Nærheten til hovedstaden, i tillegg til satsning på kultur,
idrett og ungdom har gjort Lørenskog til en populær kommune å bosette seg
i. Infrastrukturen er meget velutviklet med gode forbindelser til Romerike og
Oslo lufthavn, samt en reisetid på rundt et kvarter til hovedstaden med bil,
buss og tog.
Sentralt i Lørenskog finnes i to attraktive kjøpesentre – Metro og Triaden.
Lørenskog Hus byr på bibliotek, 4 kinosaler, aktivitetshus for ungdom, musikkskole og spisesteder. Her er også Aktivitetshuset Volt som tilbyr både leksehjelp, kafé og diverse fritidstilbud. Lørenskog huser i tillegg Akershus universitetssykehus som har som mål å være ett av Europas mest moderne sykehus.

Ved Østmarka ligger Losby Gods i vakre omgivelser med komplett golfanlegg som har 18- og 9-hullsbane av høy internasjonal standard. Fra Losby er
det milevis med merkede turløyper innover i marka, kun 15 min til populære
Mønevann, samt kort vei til Gjetsjøen og de utallige vannene.
Rasta er et familievennlig og meget populært boområde i Lørenskog, med et
godt utbygd nett av gang- og sykkelveier. Her kan du leve svært sentralt med
nærhet til kommunenes rike servicetilbud, og på helårsbasis nyte godt av de
fantastiske naturområdene som omkranser stedet.
Fra Rasta kan du spasere inn til Østmarka. Med lysløyper, utallige stier, gode
badeplasser og vakker natur er det duket for flotte turopplevelser. I de mange
vannene kan man prøve fiskelykken, og om høsten er det jaktmuligheter,
samt store forekomster av bær og sopp. Mariholtet Sportsstue ved Elvåga
vassdraget er et attraktivt turmål for mange.
Rasta har eget senter med butikker, helsetjenester og en svært velassortert
Meny-butikk. Det er dessuten få minutter til både Triaden Lørenskog Storsenter og Metro Senter. Lørenskog og Rasta kan ellers by på et godt idrettsmiljø med anlegg innen de fleste idrettsgrener. Videre er det kun en kjøretur
på ca. 10 min til Losby Gods med golfbane og hyggelig besøksgård.

Ditt nye nærområde på Rasta i Lørenskog

I planleggingen av Rasta Gård er det vektlagt å ivareta noe av lokalområdets
særegenhet. Det gjenpeiles ved den lave utnyttelsesgraden av tomteområdet,
samt utformingen og høydene på bygningene. Gode bo- og miljøkvaliteter
er også prioritert og vektlagt på Rasta Gård. En leilighet på Rasta Gård er
for de som kunne tenke seg å bo i en leilighet med en mer lettstelt hverdag.
Samtidig som dette er et litt annerledes alternativ til den tradisjonelle blokk
bebyggelsen.

KORT OM PROSJEKTET
TYPE EIENDOM: Store, prosjekterte selveierleiligheter i småhusbebyggelse
ADRESSE:

Rasta Gårds vei 2-4 (gjelder hus 8 og 9, samt hus 1-7) - 1476 Rasta

BRA: Fra 68 kvm til 170 kvm
FAST PRIS: Det er faste priser iht vedlagte prisliste inkl. garasjeplass + lave omk
STIPULERTE FELLESKOSTNADER: Det må påregnes ca kr. 15,- pr. bra kvm/ mnd.
+ årlige kommunale avgifter, dersom disse ikke faktureres direkte til den enkelte
seksjon, fra kommunen, eller baseres på faktisk fellesforbruk, etter måler.
MEGLER: Aktiv Eiendomsmegling AS avd Jessheim
TELEFON: 63 85 50 00
E-POST: jessheim@aktiv.no

Leilighetene blir oppført i firemannsboliger, med felles utvendig hovedinngangsdør inn til felles innebygget trapperom i hver bygning. Hvert
bygg føres opp i to plan med leiligheter i 1. etasje på bakkeplan, og leiligheter i 2. etasje. Plassering av boligene fremgår av vedlagte områdekart,
og kartutsnittet for hvert av boligsameiene.

Tomtebetegnelse

Eiendommen til sameiene ligger i Lørenskog kommune. Sameiets
eiendommer opprettes og utskilles som egen eiendom, fra hovedeiendommen. Hovedeiendommene, som de to eierseksjons sameiene
utskilles ifra er gnr. 100, bnr. 432.
Samtlige leiligheter vil få eget snr., når delingsforretning er gjennomført
og seksjonering er tinglyst.
Den enkelte leilighet i 1. etasjene vil disponere eget, eksklusivt uteareal / tilleggsareal grunn. Oppmåling av sameiets tomt, fastsettelse
av eksakte grenser og deretter inndeling av eksklusive uteareal til
leilighetene i 1.etasje, påhviler selger og med rettighet til å endelig fastsette både størrelse og omfang.
De resterende arealer (regulert til friareal) på hoved eiendommen,
beliggende mellom de to sameiene, vil utgjøre fellesareal, eid av de to
eierseksjons sameiene i fellesskap.

12 nye, store prosjekterte
selveierleiligheter!

Noen av fordelene:
Store leiligheter
Kort vei til sentrumsområdene på Lørenskog, lokale
butikktilbud, bussforbindelser og marka med ulike
rekreasjonsmuligheter.
Solrike balkonger og uteareal
Eget, eksklusivt uteareal til leilighetene i 1. etasje
Romslige balkonger til leilighetene i 2. etasje
Energieffektive leiligheter, med vektlegging på isolasjon,
som ved passivhusstandard
Balansert ventilasjon m/varmegjenvinner
Bruksrett til garasjeplass med god nok lengde for to biler i 		
felles garasjeanlegg
Løfteheis fra garasjeanlegg til bakkeplan i fellesområdet,
via trappehus.
Sportsbod i fremkant av garasjeplass
Innebygd, felles trapperom i hver bygning
Peisovn i god standard og design
Meget god standard og omfang på kjøkkeninnredning fra
Sigdal og baderoms innredninger fra M&M Bad & Design.
Bredbånd og kabel-tv fra GET
Universell utforming
Fine tilvalgsmuligheter, også innenfor standardvalg
Nærhet til felles friarealer, samt rekreasjonsområder.

Eget, eksklusivt uteareal til
leilighetene i første etasje

Bredbånd og kabel-tv fra GET legges frem i hver leilighet.

Sportsbod i fremkant av garasjeplassene.

Bruksrett til garasjeplass med god nok
lengde for parkering av to biler innenfor
hverandre i felles garasjeanlegg.

Når du har tatt en beslutning, og
ønsker å kjøpe leilighet
Beslutning må tas i etterkant av et møte og
gjennomgang med utbygger Grefsen Eiendom.
Da må vedlagte skjema «Kjøpetilbudskjema»
benyttes og fylles ut av den enkelte. Skjemaet
sendes Aktiv Eiendomsmegling skriftlig, gjerne
på mail, i utfylt og undertegnet stand.

Alt samlet på ett sted
- Enklere blir det ikke!
Trenger du finansiering, mellomfinansiering eller hjelp til
å dekke forskuddsbeløpet?

Vi samarbeider tett og godt med vår lokale sparebank og bankforbindelse; Aurskog Sparebank –Jessheim.
Dette fordi Aurskog Sparebank har erfarne rådgivere som bistår deg
ved finansiering av forskuddsbeløp, mellomfinansiering i forhold til
eksisterende bolig, vanlig boligfinansiering, forsikring, pensjon og sparing.
De kjenner også prosjektet på Rasta Gård.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker tilbud om mellomfinansiering og/
eller vanlig finansiering, så formidler vi kontakt med kunderådgiverne i
banken.
Det er viktig å avklare i forkant av beslutning om kjøp.

Verdivurdering – Salg av eksisterende bolig

En vurdering av eksisterende bolig, er som oftest en medvirkende
faktor når du skal beslutte et nytt boligkjøp. Dersom du har eksisterende
bolig i dag, kan det være godt å vite at vi på Aktiv Eiendomsmegling gjerne
bistår deg med verdivurdering og salg av eksisterende bolig. Vi anbefaler
kontakt, så tidlig som mulig, i beslutningsprosessen for kjøp av ny bolig.
Aktiv Eiendomsmegling er samlokalisert med Aurskog Sparebank.

Beliggenhet
Nærområdet
Kommunikasjon

I Lørenskog så er kollektivtilbudet stadig utvidet, i forhold til både tog og buss. Nærmeste togstasjon
er Lørenskog Stasjon, med lokaltogforbindelse på strekningen Oslo S – Lillestrøm - Dal. Lokale busser
går jevnlig i Gamleveien, med flere bussholdeplasser i nærheten av boligområdet, med retning både
til Oslo Bussterminal og Lillestrøm Terminal ( rutene 411, 415 og 872). Reisetiden til Oslo sentrum med
buss er ca 25-30 min. Fra Lillestrøm er det god togforbindelse til Oslo Lufthavn Gardermoen. Se for
øvrig mer informasjon på www.ruter.no, da det offentlige kommunikasjonstilbudet til stadighet er i
endring og utvikling.

Adkomst

God adkomst med bil og buss.

Fra Karihaugen:

Kjør Røykåsveien ca 2 min – 1 km ( går over i Gamleveien etter ca 800 m) fra Robsrudenga/Visperud.
Boligområdet vil ligge på venstre side av Gamleveien. Innkjøring til venstre, fra Gamleveien, og inn
Hornerudveien. Boligområdet vises på venstre og høyre side av vegen.
Fra Skårer:
Følg Gamleveien mot Rasta. Kjør forbi Rasta Senter på venstre hånd, og ta inn Hornerudveien til
høyre etter noen hundre meter, fra Gamleveien.

Skoler og barnehager

I Lørenskog er det både flere barne- og ungdomsskoler. I tillegg er det to videregående skoler,
Lørenskog vgs og Mailand vgs. I nærområdet på Rasta er det også barneskoler, Rasta skole, Benterud
skole på Løken, før man kommer til Triaden. Steinerskolen ligger også på Rasta, inn Bjørndalen på
Vallerud.
For informasjon om barnehager, og ytterligere vilkår og retningslinjer for skolevalg og kretser så
henviser vi til www.lorenskog.kommune.no

Kommunale planer

Selger har innhentet opplysninger fra Lørenskog kommune. Bolig – og tomteområdet på Rasta Gård
ble regulert og vedtatt i 2008. Rasta Gård vil bestå av 50 boligenheter, når området er ferdig utbygd.
Reguleringsplan for Rasta Gård med bestemmelser kan forevises på forespørsel hos selger.

Nabolagsprofil - avstander
Condis Treningssenter
Triaden

TRANSPORT
Fly
Oslo Gardermoen

38 km

Tog
Oslo S
Lørenskog

17,5 km
2,5 km*

T-Bane
Lørenskog

2 km*

Buss
Lørenskog

0,1 km*

SPORT

Ellingsrud idrettsanlegg 1,2 km
Rolvsrud stadion
1,8 km
Deutero
0,8 km

VARER/TJENESTER

Lørenskog Storsenter
Metro Senter
Meny Rasta
Coop Mega Metro
Vitusapotek Rasta
Apotek 1 Triaden
Triaden Vinmonopol
Stovner Vinmonopol
Meny Rasta
Joker Visperud
Lørenskog Brusshop
Sydhagen
Esso Tiger Skårer
Shell Karihaugen

SKOLER, BARNEHAGER
Rasta skole
Solheim skole
Benterud skole
Rudolf Steinerskolen i Lørenskog
Kjenn ungdomsskole
Løkenåsen ungdomsskole
Fjellsrud skole
Mailand videregående skole
Lørenskog videregående skole

1-7 kl.
1-7 kl.
1-7 kl.
1-10 kl.
8-10 kl.
8-10 kl.
8-10 kl.
-

1 km
1,6 km
1,8 km
1,9 km
2 km
3,3 km
4,4 km
1,9 km
4,9 km

Rasta barnehage
Knerten 2 barnehage
Knerten 1 barnehage

0-6 år
0-3 år
1-6 år

0,7 km
0,8 km
0,8 km

* = distanse i luftlinjen

Diverse
opplysninger

1,7 km

Det søkes igangsettingstillatelser for de enkelte hus
fortløpende.

Oppvarming

Elektrisk. Gulvvarme. Hver bolig vil få pipeløp og
peisovn medfølger som standard.
Det er eget balansert ventilasjonsanlegg i hver leilighet.

1,7 km
1,8 km
0,5 km
1,7 km
0,5 km
1,7 km
1,7 km
5,8 km
0,7 km
1 km
1,3 km
1,5 km
1,5 km
1,5 km

Utbygger:
Grefsen Eiendom AS
Henrik Bulls veg 48, 2069 Jessheim
EIENDOMMEN
Standard

Boligene leveres nøkkelferdige og innflyttingsklare med
god standard inn- og utvendig! Se vedlagte leveransebeskrivelse, romskjema og plantegning for den enkelte
leilighetstype.
Utbygger tar forbehold om mindre endringer som ikke
skal forringe kvaliteten i henhold til beskrivelsen i dette
prospektet.
Samtlige hus og leiligheter blir bygget etter gjeldende
byggeforskrifter, hvor bedre kvalitet og bokomfort,
gjennom b.l.a bedre vindtetting, isolasjon, energibruk,
varmegjenvinning og universell utforming er vektlagt.
Isolasjonsmessig så bygges husene som ved passivhusstandard.

Byggetrinn / bebyggelse

Boligområdet på Rasta Gård vil bygges ut under ett, med
56 leiligheter. Ferdigstillelse og overtagelsetidspunkter
kan derimot variere fra hus til hus, av både logistikk- og
fremdriftsmessige hensyn i prosjektet.

Parkeringsforhold

Det følger bruksrett til stor og ekstra bred garasjeplass,
med ekstra lengde, til hver leilighet. Dette muliggjør også for parkering av to stk. biler etter hverandre.
Sportsbod i fremkant. Dette er en løsning vi har lagt
stor vekt på både i forhold til miljø, komfort og behov.
Dette innebærer at leilighetenes parkering plasseres
i fellesgarasjeanlegg under bakkenivå, på sameienes
tomteareal. Ett anlegg for hvert sameie. Garasjeanlegget på Rasta Gård Sør boligsameie vil ligge under
Hus 8- og 9.
Medfølgende garasjeplass til hver leilighet, med bod i
forkant, utgjør hele 48 m2 (4 m x 12 m).
Det er ikke avsatt egne areal til gjesteparkeringsplasser
på sameiets tomt, eller i tilknytning til eiendommens
friareal.
Selger beholder retten til å disponere de overskytende
antall p-plasser i garasjeanleggene, utover den ene som
følger hvert leilighetskjøp. Dette gjelder både bruk,
videresalg av bruksrett og eventuell utleie av plassene.
Dersom det blir realisert et byggeprosjekt på eiendommen sør for Hus 10, så skal de enheter som bygges her
ha en tinglyst rett til p-plass i garasjeanlegget til Rasta
Gård Sør boligsameie.

Kjøpere av leilighet vil disponere og få bruksrett til en
egen garasjeplass i felles garasjeanlegg. Dersom leiligheten disponerer garasjeplassen på annen eiendom, så
vil denne retten sikres ved tinglysing. Utbygger tildeler
garasjeplasser. Bruksrett til sportsbod i garasjeanlegget
medfølger. De fleste leiligheter vil få sportsboden plassert i fremkant av garasjeplassen. Bruksrettene med angivelse av plass vil være endel av sameiets vedtekter.
Det vil ikke avsettes p-plasser til gjesteparkering i selve
garasjeanleggene, men det vil kunne bli opparbeidet
enkelteplass-områder angitt i illustrasjonen på områdekartet til det enkelte sameie, i salgsoppgaven, samt
adkomst arealer for på- og avstigning ved og langs inngangspartiene på/ved de enkelte bygningenes fasader.

Utvendige fellesarealer på sameiets eiendom

Felles innkjørsler/gangarealer på sameiets fellesarealer vil bli asfaltert når alle leilighetene er bygget,
ferdigstilt og innflyttet. Asfalteringen vil bli gjennomført
senest høsten 2016.
Hovedadkomstvegen, Rasta Gårds vei, inne på boligområdet er skilt ut som egen eiendom sammen
med det resterende friarealet. Dette vil være fellesareal med solidarisk og likt ansvar for forvaltning,
vedlikehold, bruk og drift, mellom de 56 leilighetene,
når begge sameiene er ferdig utbygd. Hovedadkomstvegen i Rasta Gårds vei, utenfor det enkelte sameie vil
være privat veg, eid av alle leilighetene i realsameie
med bruksarealet til hver leilighet, som fordelingsbrøk.
For avfallshåndtering så påberoper selger seg til å
etablere løsning for dette felles i boligområdet, for
begge sameier. Dette vil være et felles anliggende for
alle leilighetene på boligområdet.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis
Private, eksklusive utearealer på sameiets Omkostninger
eiendom
Dok.avg. til staten: 2,5% av avgiftsgrunnlaget, som er kjøper likevel ikke ønsker å tinglyse skjøtet, må det tas
Den enkelte seksjon/leilighet i 1. etasjene vil få
eksklusive utearealer. På hagearealer blir ferdigplen
anskaffet og levert av utbygger senest høsten 2016.
Den enkelte kjøper må bistå med selve leggingen av
ferdigplen og har selv ansvaret av vedlikehold etter
leveringen. Utbygger vil bistå med legging av plenen.
Selger forbeholder seg retten til endelignøyaktig
tildeling og oppmåling av uteareal, og tilleggsarealet
vil følge av seksjoneringsbegjæringen. Det vil måtte
forventes endringer i forhold til illustrasjonen i salgsoppgavens vedlagte områdekart, som ikke angir detaljer
i utomhusområdene, men kun hovedprinsipper.
Dersom det ikke er krav til oppmåling av den eneklte
leilighets arealer, såvil inndelingen kun fremgå som vedlegg til vedtektene.
Leilighetene i de to respektive eierseksjonssameien, vil
ha pliktig medlemsskap i Huseierforening, og vil eie en
andel irealsameie for fellesarealene, angitt som friareal
i reguleringsplanen for Rasta Gård. (veg-grøntbelter/
sti). Friarealet skalogså være tilgjengelig for allmennheten, og det vil bli tinglyst bestemmelse i forbindelse
med dette.

Økonomi

utregnet i forhold til den enkelte leilighets andel av
tomteverdien, basert på størrelse ( BRA). Se utregnet
beløp i prislisten.
•
•
•
•
		

Tinglysingsgebyr for skjøte: Kr 525,Tinglysingsgebyr pr. panterett: Kr 525,Pantattest: Kr 172,Innbetaling for fremtidig asfaltering:
kr. 10.000,-

		 Totalt kr. 11.222,- + dok. avgift iht oppsett
		 i prislisten

I tillegg betaler kjøper:

• Tilknytning til kabel-tv: kr. 4.000,- (Betales
		 av den enkelte når boligen er overtatt)
Kjøpesummen er fast pris og inkluderer alle
offentlige avgifter knyttet til bygging av boligene. Det
tas forbehold om endringer i off. gebyrer og satser.

Betalingsbetingelser

Kr. 200 000,- betales v/kontraktsunderskrift, og når § 12
garanti iht. Bustadoppføringslova er utstedt av selger
til kjøper.

Faste priser. Hver leilighet selges til fast pris inkl. garasje
iht. vedlagte prisliste/oversikt for Rasta Gård

Den resterende del av kjøpesummen + omk. betales ved
overtagelse av boligen.

Ligningsverdi og offentlige avgifter

Det kan ikke tinglyses pant for forskuddet. Beløpet må
overføres uten forutsetning for tinglysing.

Ligningsverdi og årlige offentlige avgifter er ikke fastsatt. Kostnader i forbindelse med fremføring av vann og
avløpsanlegg til bygget, inklusive bunnledninger, samt
tilknytningsavgifter i forbindelse med vann og kloakk er
inkludert i prisen.

Resterende kjøpesum samt omkostninger må innbetales
innen overtagelse. Renter av forskuddet tilfaller selger
så lenge de utgjør mer enn et halvt rettsgebyr. Kjøper
må medvirke til at kontrakten blir underskrevet senest
7 dager etter budaksept.

forbehold om dette i budet/kjøpetilbudsskjemaet.

Iht. Lov om hvitvasking av 1. januar 2004 er eiendomsmeglere pålagt å melde i fra ved mistanke om hvitvasking. Slik melding sendes Økokrim uten orientering
til selger og kjøper.
Alle eventuelle avtalte tilvalg/ekstraarbeider mellom kjøper og selger,vil bli fakturert direkte fra selger
til kjøper i forbindelsemed overtagelse. Ingen avtale
tilvalgskostnader skal innbetales via klientkontoen
til oppgjørsmegler. Det er kun beløpenesom fremgår
i denne kontrakt som skal betales inn på oppgjørsmeglers klientkonto iht pkt.5.3. Det utferdiges egen
avtale fortilvalg, både innenfor det som er valg for
standarder og for tilvalg som fører til avregning, og
eventuell fakturering av dettegjøres direkte fra utbygger til kjøper. Eventuelle gjennomganger og frister
for beslutninger på tilvalg, og avtale på dette, tas i
etterkant av inngåelse av kjøpekontrakt. Omfang og
muligheter er avhengig av hvor lang fremdriften er
kommet på detenkelte bygg og leilighet.
Iht til omkostningene, så innbetaler hver kjøper
kr. 10.000,- for fremtidig asfaltering. Disse midlene
settes i forbindelse medoppgjøret på egen konto i
Aurskog Sparebank, og fristilles til selger iht pkt. 10.15,
når asfalteringen er utført. Utover dette så har partene avtalt at det ikke skal tilbakeholdes noe beløp
ved overtagelse iht pkt.10.15, og det skal derfor heller
ikke holdes tilbake 2% av vederlaget, med bakgrunn
i det forannevnte.
Avbestillingsgebyr vil være kr 100.000,-.

Innflytting / ferdigstillelse

Byggetillatelse foreligger, og igangsettingstillatelser
er søkt fortløpende for prosjektets bygninger. Oppføringen av boligene er igangsatt!
Ferdigstillelse av leilighetene vil være: Senest og innen
utløpet av tredje kvartal 2016.
Endelig overtagelsesdato innenfor denne perioden, vil
bli gitt den enkelte kjøper i god tid før overtakelse.
Utbygger er ansvarlig for at midlertidig brukstillatelse /
ferdigattest foreligger fra kommunen ved overtakelse.
Alle leilighetene får tildelt adresse/vegnavn og
nummer. Dette fremgår av oppsettet i prislisten.
For Hus 8-11 i Rasta Gård Sør Boligsameie, vil adressene
være Rasta Gårds vei 2-4.
Postnummeret er: 1476 Rasta

Grefsen Eiendom AS

Henrik Bulls veg 48 – 2069 Jessheim.
(Besøksadresse: På byggeplass etter avtale)

Kontaktperson salg:

Aktiv Eiendomsmegling AS
Tlf: 63 85 50 00
E-post: jessheim@aktiv.no
Oppgjøret foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling :
Bankenes Boligmegler AS,
Aurskog Senter,
1930 Aurskog

Vedlegg og informasjon til salgsoppgaven
•
		
•
•
•
		
•
		
•
		
		
		
•
		
•
		
•
		
•

Plan- snitt- og fasadetegninger av hver
bygnings- og leilighetstype.
Utsnitt av garasjeplassene, med bod i fremkant
Plantegning for hver leilighetstype/snr.
Kartutsnitt over fellesområder og leilighetsplassering på Rasta Gård
Bygg – og leveransebeskrivelse samt romskjema
for bygningene og leilighetene.
Kjøkken – og baderomstegninger. (Det gjøres
oppmerksom på at i flere av leilighetene vil
innredningene være speilvendte, i forhold
til tegning)
Oversikt over tilvalgsmuligheter i eget
informasjonsmøte/gjennomgang
Informasjon om boligområdet, og beskrivelse
av organisering, tinglysing, bestemmelser osv.
Vedtekter for eierseksjonssameiene m/
vedlegg/bestemmelser for garasjeanlegget
Kjøpetilbudsskjema

Visning

Som annonsert eller etter avtale med selger. Henvendelse dagtid på boligområdet, i byggeperioden.
Gjennomgang og møte, samt visning vil også kunne
foretas i våre ferdigstilte visningsleiligheter.

Diverse

Lov av 13.juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om
oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova),
regulerer kontraktsforholdet mellom selger og kjøper.

Beskrivelse
leilighetene Romskjema

Utvendig:

Standard og utstyr:
•
•
•
•

Rom 		
2. etasje

Pipeløp med peisovn
Varmeovner på alle soverom og i stue/kjøkken
Balansert ventilasjonsanlegg.
Det er fritt valg av inntil 4 farger på vegger i
leiligheten. Det vil være mulig å velge innenfor
enkelte standarder på fliser og overflater på gulv.
Panel plater leveres fra Mjøspanel.

Himling 		
Loft

• Se forøvrig i hovedbeskrivelsen, vedrørende opparbeidelse, og utbyggers levering på fellesarealer.
Det gjøres oppmerksom på at det i boligområdet
vil bli plassert nødvendige installasjoner som f.eks
fordelerskap til strøm, trafo, kummer osv. Dette
vil kunne plasseres i alle områder på de respektive
tomtene til eierseksjonssameiene.

Vegger 				

Gulv

1. etasje

Vindfang/gang

Panel		

Panel

Malte flater/panel plater 		

Fliser

Stue/kjøkken

Panel 		

Panel

Malte flater/panel plater			

Parkett

Bad/WC

Panel

Panel

Fliser 				

Fliser

Vaskerom/wc

Panel		

Panel

Fliser				

Fliser

Loftstue

Panel 		

Panel plater				

Parkett

*Innv.bod

Panel 		

Panel

Panel plater 				

Belegg

** Innv.bod

Panel 		

Panel

Våtromspanel 				

Fliser

***Innv.bod

Panel			

Panel plater				Parkett

Soverom

Panel 		

Panel

Malte flater/panel plater 		

Parkett

Kjøkkendel

Panel 		

Panel

Malte flater/panel plater 		

Parkett

Stue

Panel 		

Panel

Malte flater/panel plater 		

Parkett

Panel

• Leilighetene i 2.etasje har balkong. Leilighetene i 1. etasje får platting utenfor terrassedør.
• Felles utekran som deles av flere leiligheter i samme bygg.
* Gjelder bod i endeleilighetene i Hus: 8, 9 og 10, som har egen, innvendig bod uten våtromsløsninger.
** Gjelder bod i 2-romsleilighetene i 1. etasje hus 8 og 9, samt 2-roms leilighetene i 1. og 2. etasje i Hus 10.
Ikke varmekabler i innvendig bod i disse leilighetene.
*** Gjelder innvendige bodrom i loftsetasjen for leiligheter med innredet loftsetasje.

Forenklet
leveranse

UTVENDIGE ARBEIDER:

OVERSIKT / LEVERANSEBESKRIVELSE
FOR LEILIGHETENE RASTA GÅRD

Bygningen:

INNVENDIGE ARBEIDER:
Listverk:
•
•

Hvitmalte lister
Eik/hvitmalte gulvlister

Dører:
•
•

Innvendige hvite profilerte dører.
Utvendig, felles dør m/glassfelt til trapperom.

Vinduer/terrassedører:
•
		

To lags energiglass i vinduer og terrassedør.
Velux takvinduer i 2. etasjer.

Elektro:
•
		
		
		
•
		

Godt med elektriske punkt. Gjennomgås i tilvalgsmøte. Automatsikringer m/nødvendig
utstyr. Skjult anlegg. Callinganlegg m/aut.
døråpner ved felles utgangsdør
Varmekabler i vindfang/gang, bad/wc og på
vaskerom.

Ventilasjon:
•
•
		

Det leveres balansert ventilasjon.
Pipe, ferdig pusset og malt. Det medfølger
peisovn. Se beskrivelse av standard.

Utekran:

Det monteres utekran på bakkeplan langs byggets ene
fasade. Både leilighetene i 1. og 2. etasje skal kunne
benytte utekran. Forbruk må avregnes mellom eierne,
dersom det kreves forbruksavhengig vannmåler fra
kommunen.
Kledning av tre, grunnbeiset med ett strøk. Takrenner og nedløp av stål. Stigtrinn på tak i henhold til
kommunale krav.

Oppbygging av etasjeskille/lydskille mellom
1. - og 2. etasje:

Støpt dekke. (20 cm Haircooldekke). 6 cm Paroc lydplate med 8-9 cm påstøp. Under dekke monteres lyd
himling m/gips og panel.

Oppbygging av gulv i 1. etasje:

Termomur fylt med 30-40 cm løs Leca, isolasjon med
20 cm isopor. Påstøp, ca 8 cm.

Vegg:
Det benyttes SPU isolasjon. Løsningen kan ses på
byggeplass. Isolasjonsevnen vil med dette være tilsvarende passivhus standard. Gips på begge sider +
lufting og panel.
Tak:

35 cm isolasjon + lufting, treplater i undertak med
underlagspapp, sløyfer og lekter. Sort takstein.

Plantegninger
RASTA GÅRD
NORD
BOLIGSAMEIE

RASTA GÅRD
SØR
HUS 8 OG 9

HUS 9

RASTA GÅRD
SØR
BOLIGSAMEIE

Områdekart for Rasta Gård
– Angivelse av plassering for den enkelte leilighet
Områdekartet er ment som en illustrasjon og viser kun plasseringen av husene, og den
enkelte leilighet i det som skal bli Rasta Gård Sør og Rasta Gård Nord Boligsameier.
Områdekartene kan ikke legges til grunn når det gjelder detaljutforming for utearealene,
eller de endelige eiendomsgrenser for de respektive sameier. Kartet er ikke måleriktig, og
det kan bli endringer/avvik på målangivelser og beskrivelse av uteareal i forbindelse med
det som fremgår på illustrasjonen. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer
både i den praktiske utformingen, og i forbindelse med utarbeidelse av seksjoneringsbegjæringen, dersom det er forhold og hensyn som tilsier dette.

HUS 8

Hus 8 og 9

Hus 8 og 9

1. etasje

1. etasje
Fasade sør

SNR:

Fasade nord

1 (hus 8)
7 (hus 9)

Fasade sør

SNR:

BRA: 108 m2
Antall soverom: 2

Fasade nord

2 (hus 8)
8 (hus 9)

BRA: 68 m2
Antall soverom: 1
Fasade øst

Fasade vest

Fasade øst

Fasade vest

Hus 8 og 9

Hus 8 og 9

1. etasje

2. og 3. etasje (loft)
Fasade sør

SNR:

Fasade nord

3 (hus 8)
9 (hus 9)

Fasade sør

SNR:

BRA: 108 m2
Antall soverom: 2

Fasade nord

4 (hus 8)
10 (hus 9)

BRA: 170 m2
Antall soverom: 3
Fasade øst

Fasade vest

Fasade øst

2. etasje

3. etasje
(loft)

Fasade vest

Hus 8 og 9

Hus 8 og 9

2. og 3. etasje (loft)

2. og 3. etasje (loft)
Fasade sør

SNR:

Fasade nord

5 (hus 8)
11 (hus 9)

SNR:

BRA: 141 m2
Antall soverom: 3

Fasade nord

6 (hus 8)
12 (hus 9)

BRA: 170 m2
Antall soverom: 3
Fasade øst

2. etasje

Fasade sør

3. etasje
(loft)

Fasade vest

Fasade øst

2. etasje

3. etasje
(loft)

Fasade vest

BYGGINGEN ER GODT I GANG OG
NOEN AV BOLIGENE ER ALLEREDE
FERDIGSTILT
Videre vises bilder fra noen av våre ferdige
visningsleiligheter.

Notater

northernvisual.no

www.rastagaard.no
MEGLER:

Aktiv Eiendomsmegling,
avd Jessheim
Tlf: 63 85 50 00
E-post: jessheim@aktiv.no

SELGER/UTBYGGER:
Grefsen Eiendom AS
Henrik Bulls veg 48
2069 Jessheim

