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Nye borettslags
leiligheter MIDT  

i Lørenskog
Midt på Skårersletta bygger vi leiligheter for  

deg som vil bo midt i det nye Lørenskog.

Skårersletta bygges om til byens parade gate, med 
fokus på butikker på bakkeplan, et dempet trafikk
bilde og korte avstander. Bo midt i den nye byen.

Dette er stedet for deg som vil bo sentralt og som 
ser verdien av å investere i et  område som er under 
utvikling. 

Kort om MIDT
• 295 leiligheter, fordelt på 5 hus
• Urbant og grønt boligprosjekt
• 1–5roms leiligheter
• Parkeringskjeller
• Butikker på gateplan ut mot paradegaten

MIDT ligger i gangavstand til en rekke 
kultur og fritidstilbud. Lørenskog hus 

er kommunens storstue med kino, 
teater og et bredt kulturskoletilbud.
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Velkommen til Lørenskogs  
nye sentrumsområde

Etabler deg i kommunes nye sentrum, et urbant  
nærmiljø med en fremtidsrettet miljøprofil.

Skårersletta vil bli det nye stedet på Lørenskog for 
handel, café og mindre bedrifter. Her vil det være 
et yrende liv på bakkeplan, og leiligheter i  høyden. 
 Dette er en godt planlagt urbanisering, der det 
skapes et moderne bybilde med fokus på myke 
 trafikanter og et grønt miljø.

Den nye paradegaten
Lørenskog har en raskt økende befolkning, og 
kommunen legger til rette for et bedre kollektiv, 
gang og sykkeltilbud. Skårersletta blir den nye para
degaten i byen med brede fortau og sykkeltrasé på 
hver side av kjørefeltet. Gaten blir byens grønne allé 
med trær på begge sider. Det vil gi et luftig preg på 
gaten, og samtidig fysisk skille de brede fortauene 
fra biltrafikken. 

Midt i første utviklingsfase
Arbeidene med nye Skårersletta er allerede i gang og 
skal gjennomføres i to etapper. Området foran MIDT 
og opp mot kjøpesenteret Triaden vil være første del 
av gaten som ferdigstilles. 

Etappe 1: Februar 2021vår/sommer 2023: 
 Starter i sør fra Gamleveien til og med krysset ved 
 Løkenåsveien, samt i nord fra Solheimsveien til og 
med kryss ved Bibliotekgata. Arbeidet vil være ferdig 
i god tid før innflytting.

Etappe 2: Det resterende strekket mellom krysset 
i Løkenåsveien og Bibliotekgata. Tidspunkt for når 
dette skal gjøres er ikke avklart.

En storslått satsning på bybildet
Paradegaten blir hele 24 meter bred med fem meter 
fortau på hver side, disse vil holdes frostfrie med 
gatevarme. Gaten får fotgjengerfelt ved alle kryss for 
effektiv framkomst til fots. Sykkelstien blir opphøyd 
på hver side av kjørefeltet, med fysisk kantstein mot 
bilistene. Også her blir det gatevarme. I midten blir 
det kjørefelt med 30 km/t og busstopp i kjørefeltet. 
Dette vil gi et rolig og lite støyende gatebilde. 

Grønne soner
Det blir blomster og buskeplantning i bed, og store 
trær, mellom sykkestien og fortauet. Dette vil ikke 
bare gi gaten et kraftig grønt preg, det vil også 
fungere som en sone for å ta unna og bærekraf
tig forbruke regnvann til plantene. Etterhvert som 
den grønne sonen vokser til, vil det gi et tydelig og 
 sikkert skille mellom myke og harde trafikanter.

Kilde: lorenskog.kommune.no/vare byggeprosjekter/
skarersletta
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Innholdsrik  
hverdag og fritid  

– uten transporttid
MIDT ligger midt i fartsåren til arbeid, handel, fritidsaktiviteter og 

friluftsliv. Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men det er det 
ikke. Til fots er det kort vei til butikker, kollektivknutepunkt og barne
hager. Og innen en radius på 10 minutter med buss eller bil har man  

så godt som alt man trenger for hverdag og fritid. 

Handel
Skårersletta har historisk sett vært knyttet til næring 
og handel, og slik skal det fortsette å være – men 
nå som en paradegate! På bakkeplan blir det mindre 
butikker, caféer og spisesteder. Skårersletta knytter 
de to handlesenterene Triaden og Metrosenteret 

I nord ligger Metrosenteret, med 81 butikker. 
 Senteret ligger i tilknytning til Lørenskog hus. 

Fritidsaktiviteter
MIDT ligger i et triangel av idrettsanlegg med ishall, 
stadion og idrettshall i nabolaget. Det lokale idretts
laget er Lørenskog idrettsforening.

Lørenskog hus har et bredt kulturskoletilbud for barn 
og unge. Her ligger også kino, bibliotek, aktivitets
huset Volt, café og restaurant. lorenskoghus.no

Kjenn folkebad er den lokale svømmehallen med 
oppvarmet basseng, stupebrett, badstue og kiosk. 

Sørlihavna akivitetspark er et bemannet tilbud fra 
kommunen (se kart). Dette er et innholdsrikt område, 
åpent for alle. Noen av tilbudene er styrketrenings
park,  mini golf, skateboardpark,  sandvolleyballbane, 
asfaltert flate for streetbasket, sykkelbane og sjakk
brett.

Lekeområder
Det etableres et trivelig gårdsrom i MIDT, her vil det 

sammen. Langs veien, og rett utenfor MIDT, ligger 
flere større butikker og mindre lokalbutikker. 

I sør ligger det nyoppussede handlesenteret Triaden, 
dette er starten på den nye paradegaten i sør. Her 
finner du 62 butikker. 

bli et trygt lekeområde rett utenfor leilighetene. Den 
planlagte vannparken i nabokvartalet, Skårerparken, 
vil også bli et eldorado for småbarn. 

Det finnes 18 lekeplasser og/eller balløkker i nær
området, beskrivelse og kart til disse finner man 
ved å gå på kommunens hjemmeside og søke på 
”lekeplass”. 

Friluftsliv
Vi forbinder Oslomarka med Oslo, og glemmer 
ofte at marka er enda nærere andre områder. Fra 
MIDT kan du ta buss eller bil 5 minutter og gå rett 
inn i Østmarka. Her er det mange etablerte turstier, 
hytter, badevann og trilleveier. Sjekk ut.no for kart og 
turforslag.

Kollektivknutepunkt
Den nye paradegaten blir først og fremst en gate for 
gående, syklister og kollektiv trafikk. Utenfor leilighe
ten blir det busstopp for en rekke lokale og regionale 
busser. Det er kun 650m til bussterminalen, der det 
er ekspressbusser til Oslo og omegn. Det er lett å 
leve bilfritt i MIDT.
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Kultur
1. Lørenskog bygdemuseum 550 m
2. Lørenskog Hus 900 m
 Kino, teater, kulturskole, bibliotek

Barnehage
3. Åsheimskog FUS  barnehage 600 m
4. Gulseren familiebarnehage 600 m
5 Skårungen barnehage 700 m
6. Rolvsrud barnehage 900 m
7. Eventyrstua barnehage 1,7 km
8. Rasta barnehage 1,7 km

Skoler
9. Åsen barneskole 600 m
10. Løkenåsen ungdosskole 600 m
11. Mailand vgs 1,1 km

Handel
12. Metrosenteret 600 m
13. Triaden shoppingsenter 300 m

Kollektivt
14. Rolvsrud bussholdeplass rett utenfor døren
 Avgang fire ganger pr time
 310 Fjerdingby  Lillestrøm
 315 Vallerudtoppen  Ahus
 2873 Røykås  Rælingen
 3073 Vallerudtoppen  Knatten
 120 Grorud Tbane
 125E Nesåsen
15. Lørenskog bussterminal 650 m
 100 Oslo bussterminal  Kjeller
 300 Oslo bussterminal  Blystadlia
 67 Økern

Idrett
16. Lørenskog Ishall 800 m
17. Rolvsrud stadion 450 m
18. Skårerhallen 700 m
 Visavi Løkenåsen skole med hall, fotballbane  
 og basketbanen

Friluftsliv og lek
19. Vannparken
20. Mylderparken klatring og lek

159

Thurmanskogkrysset

Gamleveien

Solheimveien

Skårersletta

Nordliveien

N
ordliveien

Losbyveien

G
am

leveien

Nabolaget
Korte avstander og enkel transport rundt i nærmiljøet er stikkord for 

området rundt MIDT. Her har vi markert noen av de lokale tilbudene i 
et nabolagskart der du raskt kommer fram til fots eller med sykkel.
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E6
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Nøklevannet

Lutvannet

Knuttjern

Mønevannet

10 min
med bil/buss

5 min
med bil/buss

Kultur
1. Losby Gods 5,1 km

Skoler
2. Lørenskog vgs 2,5 km

Private skoler
3. Lørenskog friskole 1.–10. kl 2,3 km
4. Rudolf Steinerskole  1.–10. kl 2 km
5. Wang Ung idrettsungdomsskole 8.–10. kl 3 km 
 Wang Toppidrett vgs 3 km

Helse
6. Ahus 3,1 km

Handel
7.  IKEA Furuset 6 km

Tog
8. Hanaborg stasjon 2,5 km

Idrett
9. Sørlihavna Aktivitetspark
10. SNØ

Turer i marka
11. Mariholtet 6,2 km
12. Langgrunna badeplass 2,9 km  
 (Langvannet)

Se informasjon om turruter på ut.no

Nærområde
Fra MIDT når du et stort område 

på 5 til 10 minutter med buss eller 
bil, både til skogs og til byen.

8

2
          Ahus

          Ikea

6

7

11 minutter  
med sykkel  
til Ahus

21 minutter  
med sykkel til 
Losby Gods

28 minutter  
med sykkel til 
Mariholtet

10 minutter  
med sykkel til  

badeplass

Sør Elvåga

          Losby Gods1

12

          Mariholtet11
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Grønne lunger i nye 
 urbane omgivelser

MIDT ligger midt i det nye satsningsområdet for parker og tilrette
legging for uorganiserte utendørsaktiviteter for folk i alle aldre.  

Her kan barna leke fritt og de eldre slappe av i gresset. 

Satsning på parker og møteplasser
Rett nord for MIDT skal det etableres en stor park i 
regi av kommunen. Denne vil være en vesentlig del 
av utformingen av nye Skårersletta, og området vil 
åpne seg opp ut i fra paradegaten. Parken dekker 
området mellom Sverres vei og Sigurds vei. 

Parken skal hete Skårerparken og den blir tilrettelagt 
for alle aldre. Dette vil være et naturlig område å 
passere igjennom fra MIDT på vei til bussterminalen, 
Metrosenteret eller Lørenskog hus.

Parken etableres rundt flere elementer av vann som 
vannspeil, bekk, renner og naturlige vannsoner. Den 
vil inneholde område for ballek, sittegrupper, små 
atrium, stier pg grønne flater for lek eller avslapning. 

Det skal også etableres en ny grøntsone mellom 
Rolvsrud idrettspark og Skårersletta. Denne parken 
blir lang og smal, som en grønn passasje mellom den 
nye paradegaten og idrettsanlegget. 

Kommuens mål for parkene er at de skal være fore
trukket av innbyggerene i og rundt paradegaten, 
uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Skårerparken skissert av Norconsult på 
oppdrag fra Lørenskog kommune.

Veletablert badeplass –  Rådhusparken ligger 
som en forlengelse av Langevann. Dette 
er et veletablert rekreasjonsområde med 

 bademuligheter om sommeren. 

Mylderparken – Lekeplassen utenfor 
 Metrosenteret er laget med prinsippet i en 

hinderløype og fatter interesse hos barn i 
mange ulike aldre. Foto: Jonas Ruud
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Urbant utenfor 
leiligheten

MIDT vil ligge i hjertet av den nye paradegaten. Her 
vil det bli caféer og butikker på gateplan, i et levende, 

 moderne og grønt bybilde. 

Når man velger MIDT så velger man å bo urbant i 
et nyutviklet område. Her blir det liv utenfor døren, 
og alle behov i hverdagen dekkes raskt med handel, 
fritidsaktiviteter og adkomst med kollektivt. 

Spisesteder
Den nye paradegaten planlegges med caféer og 
 spisesteder på bakkeplan. Dette er et  område 
i  utvikling, og tilbudene vil komme ettersom 
 beboerne flytter inn. 

Kollektivtrafikk
Lørenskog kommune jobber etter en plan der 
person transport skal over på kollektivt, og MIDT 
ligger midt i dette satsningsprosjektet. Den nye 
parade gaten blir tilrettelagt slik at kollektiv
transporten prioriteres i trafikkbildet. Det er et godt 
lokalt og regionalt busstilbud fra Skårersletta, via 
bussterminalen i nord eller fra busstoppet utenfor 
MIDT. 

Skårersletta skissert av 
 Norconsult/Baezeni på  oppdrag 

fra Lørenskog  kommune.

Illustrasjon – avvik vil forekomme

18 MIDT / HUS E
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Arkitektens  
ord

MIDT er et moderne bolig og næringsprosjekt med 
fin og sentral beliggenhet langs den nye opparbeidede 

prestisjegata Skårersletta i Lørenskog.

Område rundt Skårersletta skal transformeres fra et 
gammelt industriområde, til en moderne bydel med 
boliger og næring. Lørenskog kommune er et multi
kulturelt samfunn med cirka 40.000 innbyggere, 
med tyngdepunkt i alderen 2044.

Arcasa begynte å jobbe med reguleringsplanen for 
MIDT allerede i 2011, og eiendommen var ferdig 
regulert i 2016. Siden den gang har vi jobbet på et 
mer detaljert nivå i arbeidet med ramme søknad. 

Fasaden mot Skårersletta vil ha en høy glassfasade 
over 2 plan i sokkelen. Dette for å åpne mot gaten 
og å trekke gatelivet inn i bygningene. Den hori
sontale fasaden mot Skårersletta er over 80 meter 
og planlegges med butikker, caféer, næring, samt 
inngangspartier til overliggende leiligheter for å bidra 
dynamisk til Skårersletta. 

MIDT Kvartalet avsluttes med et lite torg og et 
tårnbygg på 9 etasjer som markerer krysset Skårer
sletta – Swixgata og som avslutter det horisontale 
uttrykket.

Prosjektet har høy miljøfaktor. Alle bygningene vil ha 
grønne tak kledd med levende sedum til  forlystelse 
for de øvre etasjene og bidra til at regnvann 
 absorberes.  I tillegg vender alle bygg i kvartalet mot 
et stort grønt parkområde i gårdsrommet. Gårds
rommet er romslig dimensjonert og tilbyr et rolig 
oppholdssted med mye lys og luft.

Leilighetsmiksen i prosjektet har stor bredde og 
 variasjon for å tilfredsstille områdets demografi. Det 
er tegnet store 5roms leiligheter, hvor storfamilien 
kan bo på samme plan, men det er også tegnet 
effektive 1roms leiligheter, perfekt for førstegangs
kjøperen.

Mellom disse ytterlighetene er det tegnet et bredt 
utvalgt av 2, 3 og 4roms leiligheter for å møte et 
stort og variert boligbehov. Alle leilighetene vil, med 
få unntak, ha gode private uterom i form av balkong 
og/ eller terrasse.

Med bakgrunn i Lørenskogs unge befolkning har det 
vært viktig at prosjektet tilbyr gode tilgjengelige og 
varierte utearealer hvor disse er formet for å gi egnet 
plass til varierte aktiviteter. 

Mot vest ligger Skårersletta med sitt utvalg av 
 butikker, caféer og møteplasser, mens gårds rommet 
vil fungere som en park med lekeområder og for
skjellige oppholdssoner. 

Som et ekstra tilbud til beboerne i MIDT er det 
inkludert både en ekstra utleieenhet, som kan leies 
om man f.eks. skulle få overnattingsbesøk, i tillegg til 
et utleielokale som kan nyttes ved bursdagsfeiringer, 
møter eller andre hyggelige sammenkomster. Det 
blir også en felles takterrasse på hus E. 

MIDT er et spennende nytt prosjekt i Lørenskog som 
vil bidra positivt til utviklingen av Skårersletta som et 
nytt og sentralt område i kommunen. Arkitektur og designprosessen er inspirert av 

 stedets interessante demografi og ønske om å  fornye 
området og understrekke den nye prestisje gaten 
med nye møteplasser.

Vår intensjon har vært at kvartalet skal ha et 
 moderne preg og være et friskt pust i  omgivelsene. 
 Bestandige fasader bygget med god kvalitet, 
 moderne og lyse materialer med kontraster som  
vil stå seg over tid. 

I prosessen har vi undersøkt et bredt utvalg av 
materialer – vi har sett på estetikk, tekniske kvaliteter, 
vedlikehold og kostnader. 

Bygningene vil ha en høy og mørk teglsokkel med 
lysere pussede fasader over sokkelen. Dette for å 
tydelig markere næringsarealene mot Skårersletta og 
det horisontale gateløpet. 

Inntrukne toppetasjer er kledd i aluminiumsplater 
med en varm, lys farge som vil bidra til å tone ned 
høydene ved å reflektere himmellyset og å uttrykke 
skarphet og letthet på toppen.  

Rekkverk og vinduer vil være i samme varme farge
tone som toppetasjene i prosjektet. Dette vil binde 
de ulike bygningene sammen og gi prosjektet helhet 
samtidig som de varme fargene vil mykne opp og gi 
harmoni til fasader og omgivelser. 

Luke James Rui Miguel da 
Silva Grangeio

Truls Schiefloe 
Sandbakk

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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LEDELSE
En BREEAMkoordinator ble engasjert fra starten 
av prosjektet og vil sikre ansvarlig byggepraksis helt 
til bygget står klart. Dette innebærer for eksempel 
at alt av trevirke som benyttes skal være sertifisert, 
og energiforbruk på byggeplass overvåkes ved 
måling av strøm, vann og drivstofforbruk. I tillegg 
gjennomføres tiltak for å sørge for en sikker og 
tilfredsstillende atkomst til byggeplassen, et godt 
naboskap og minimal påvirkning på miljøet gjennom 
hele byggeprosessen.

Det settes også opp en plan for idriftsettelse av 
tekniske anlegg for å sikre at disse fungerer som de 
skal før beboerne flytter inn. Tekniske anlegg blir 
fulgt opp for å sikre at innreguleringen av anlegget 
medfører optimal drift. 

HELSE OG INNEMILJØ
I MIDT skal alt av belysning være høyfrekvent, for å 
sørge for god belysningskvalitet og visuell komfort 
hos boligkunden. En akustiker ble tidlig involvert 
for å sikre at premisser knyttet til gode lydforhold i 
boligene blir ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det 
gjennomføres lydmålinger for å sikre at relevante 
områder oppnår de påkrevde nivåer. For å hindre 
at boligkundene får fuktskader i sin bolig er det 
lagt til grunn et grundig og fortløpende fokus på 
fuktsikkerhet i forbindelse med prosjekteringen.  

ENERGI
Boligene vil være energieffektive og 
samlet ha energikarakteren C eller bedre i 
energimerkeordningen. Avvik kan forekomme. All 
utvendig belysning har egne krav til energieffektivitet 
og vil installeres med tidsbryter eller dagslyssensor. 
Kjøpere vil informeres om energiklassifisering av 
hvitevarer slik at de har mulighet til å opprettholde en 
energieffektiv livsstil.

TRANSPORT
MIDT har sentral plassering på Lørenskog med kort 
avstand til lokale servicetilbud og busstasjon. Det 
etableres dedikerte sykkel og gangtraseer inn til 
byggenes innganger som gir en sikker atkomst. Det 
er planlagt sykkelparkeringer som i antall, utforming 
og plassering skal tilfredsstille beboernes behov. 
Dette gjør at forbrukeren først og fremst kan redusere 
behovet for transport, og når transport er nødvendig 
kan transportformer med lavt klimagassutslipp 
benyttes. Samtlige av parkeringsplassene vil bli 
utstyrt med lader til ELbil. 

VANN
Det vil installeres vannmålere som måler vann inn 
til hvert bygg, slik at vannforbruket kan måles og 
administreres, og på denne måten øke bevisstheten 
rundt vannforbruk. På uteområdene legges det ikke 
opp til beplantning som trenger automatisk vanning, 
under normale værforhold.
 

AVFALL
I byggeperioden har entreprenør fokus på 
minimering av avfall og minimum 90 % av alt avfall 
kildesorteres, noe som øker ressursutnyttelsen og er 
positivt for miljøet.

AREAL BRUK OG ØKOLOGI
For å hindre utbygging på jomfruelig mark er 
prosjektet plassert på et tidligere utbygget areal. 
Byggene går over 7–9 etasjer for en effektiv areal
utnyttelse. Ved utgraving av masser håndteres disse i 
henhold til forurensningssituasjonen, som er kartlagt 
og dokumentert i en miljøteknisk grunnundersøkelse. 
Tomtens økologi er også vurdert av sak kyndig 
økolog. Det jobbes for å forbedre den økologiske 
verdien ved å etablere stedegne trær og plante arter, 
blomstereng og grønne tak. Dette bidrar til at MIDT 
blir et fint hjem for både de på to, fire og seks bein.

FORURENSING
MIDT varmes opp ved hjelp av fjernvarme og det 
skal søkes å unngå bruk av kuldemedier i byggenes 
tekniske anlegg, slik at man unngår utslipp av 
klimagasser og eliminerer fare for lekkasje. En 
konsulent med spesialkompetanse innen hydrologi 
bidrar til at planlagte løsninger i utbyggingen 
begrenser risikoen for lokal flom på og utenfor 
eiendommen. For å hindre flom er det blant annet 
skissert en stor vannrenne i gårdsrommet, sedum på 
takoverflatene og egne bassenger i kjelleren. 

MATERIALER
Materialvalg er et stort fokusområde, og bygge
materialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele 
livsløpet søkes prioritert. Forbrukeren kan forsikre seg 
om at fraværet av miljøgifter i byggematerialene er 
dokumentert, og det er således kun benyttet helse 
og miljøvennlige materialer i bygget. Alt av treverk 
skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet). Fra 
prosjektering til ferdigstillelse sørges det for at utsatte 
deler av bygg og landskap beskyttes tilfredsstillende 
for å begrense behov for utskiftninger av materialer til 
et minimum gjennom byggets levetid.

BREEAMNOR er et miljømerke som dokumenterer 
miljøkvaliteter i ditt nye hjem.
 
Bygninger står for en betydelig del av ressurs og 
energiforbruket i verden. I OBOS og AF Eiendom har vi et 
ønske om å redusere miljøpåvirkningen fra våre boliger, og har 
derfor valgt å innføre miljøsertifiseringen BREEAMNOR i alle 
nye boligprosjekter fra og med 2019 for å kunne dokumentere 
miljøkvaliteter i de boligene vi bygger.
 
Dette betyr at du vil bo i et nabolag som er bygget med krav til 
blant annet energi, avfall, materialer og økologi.
 
Tiltak på MIDT
Når vi i OBOS og AF Eiendom skal bygge MIDT vil vi fokusere 
på god miljøledelse under byggeperioden, slike at både 

produktet og prosessen frem til bygget står der ivaretar miljøkrav.
Ved å sertifisere våre boliger til  BREEAMNOR tar OBOS og  
AF Eiendom sitt første skritt på vei til mer miljøriktige boliger.
 
Vi legger også til rette for at du enkelt skal kunne ta egne grønne 
valg etter at du har flyttet inn. 
 
Hva er BREEAM?
BREEAM er Europas fremste verktøy for miljøsertifisering av 
bygninger. Dette er en internasjonalt anerkjent metode for å 
måle bærekraftige egenskaper ved et bygg. Sertifiseringen tar 
for seg blant annet kategoriene ledelse, helse og miljø, transport 
og forurensing. Det er Grønn Byggallianse som forvalter 
sertifiseringen i Norge.

Les mer på obos.no/breeam

Miljøsertifisering 
BREEAMNOR
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Utomhusplan 
Nyt dagens solstråler utenfor leiligheten i det  
store grønne parkrommet, kvartalets hjerte. 

Prosjektet MIDT vil få en tydelig identitet. Kvarta
lets hjerte  det store, grønne park rommet  gir et 
inntrykk av frodighet og lekenhet. Et bølgende grønt 
landskap med busker og trær iscenesetter ulike rom 
hvor forskjellige aktiviteter kan foregå. De myke 
formene glir inn i hverandre og  skaper overganger 
mellom soner og dekker. Fellesområdene oppar
beides med varige og solide  materialer som står 
seg over tid. Fargepaletten er holdt i varme røde, 
vinrøde og gule toner i kontrast til det friske grønne 
i ulike nyanser. For  ytterligere kontrast tilføres kalde 
blågrå farger på utvalgte elementer. Møbleringen 
i fellesområdene har et  moderne og solid visuelt 
uttrykk. Parkrommet  belyses på en trygg, men likevel 
neddempet måte med variasjon i armaturer og 
lysstyrker.

Grøntområdenes utvalg av planter er planlagt i nært 
samarbeid med prosjektets økolog. Det er lagt vekt 
på et rikt artsvalg som sikrer utvikling av biologisk 
mangfold og tilfører området prydverdi og variasjon. 

Leilighetene i 1. etasje får egne private markterrasser. 
De private terrassene er  avgrenset av beplantning 
som vender mot gårdsrommets fellesdel eller mot 
prosjektet ytterkanter i øst og sør. Beplantningen 
tar hensyn til at de som bor på bakkeplan trenger 
skjerming mot innsyn. Skille vegger settes opp 
mellom terrassene og mot felles inngangspartier. De 
private uteplassene avgrenses av en bøkehekk mot 
gårdsrommet. Bøkehekken plantes i to ulike farger; 

blodbøk (dyp rød) og vanlig bøk (grønn). Felter 
av blodbøk vil  bryte opp den sammenhengende 
 hekken og gi en  bølgende veksling i farger. Det er 
også satt av plass i til å  supplere med egne plante
bed inn mot  terrassene.

Fellesområdene beplantes med trær, blomstrende 
prydbusker og stauder. Beplantningen har årstids
variasjoner slik at man er sikret blomstring både om 
våren, sommeren og høsten. Ved jevnlig skjøtsel 
av bøkehekken, vil den beholde bladene på om 
 vinteren, og dermed ha en skjermende effekt også  
i den kalde årstiden. Staudefeltene er planlagt  
med et stort arts og fargeutvalg og i ulike sjikt.  
De fleste staudefeltene har vanntålerante planter  
og vil  fungere som regnbed ved større nedbørs
hendelser.

På taket av Hus E er det planlagt for en solrik og 
 hyggelig takterrasse, til felles benyttelse for alle 
 beboerne. Denne vil  prydes med pergola og 
 stemningsfull beplantning.

Lekeplassen er lokalisert i det sentrale gårdsrommet. 
Utformingen er gjort med lekne former som inviterer 
til opphold for alle aldersgrupper. Materialbruken er 
en kombinasjon av gummi eller korkdekke, sand og 
grøntområde med gressplen\grasbakke, prydgress 
og trær. Et stort lekeapparat som egner seg for ulike 
aldersgrupper plasseres delvis på gummidekke og 
delvis i sandbassenget. Lekestativet er utformet slik 

at det kan brukes av personer med ulikt ferdighets
nivå. I tillegg er det satt opp egne lekeapparater for 
de aller minste barna. Gårdsrommet tilbyr steder å 
sitte og steder til å ligge ned i gresset, leke gjemsel, 
hvile og spise ved benker og bord, leke i vann
rennen, sykle runden, løpe om kapp, hoppe paradis, 
danse og spille badminton eller bordtennis – for å 
nevne noe. Overvannet skal inngå som et bruks 
og trivselselement i utearealene. For mindre barn 
utgjør muligheten til å kunne plaske i vann et kreativt 
 element som supplerer lekeapparatene.  

Det tilbys mange områder med sykkelparkering 
spredt rundt i gårdsrommet. De er sentralt plassert  
i nær heten av inngangssoner og atkomstveier.

Torg og møteplasser langs Skårersletta er tilgjen
gelige arealer for allmenn bruk. Områdene skal 
opparbeides med høy kvalitet både i materialer og 
utforming, ved bruk av naturstein og dekker i ulike 
formater og mønster.  Forretninger har inngang fra 
den offentlige sonen langs Skårersletta og det skal 
tilrettelegges for uteservering. 



27  MIDT / HUS E26 MIDT / HUS E26 MIDT / HUS E

Felles  
takterrasse  

På taket av Hus E er det planlagt for 
en solrik og hyggelig takterrasse, til 
felles benyttelse for alle beboere i 
prosjektet MIDT. Denne vil  prydes 

med pergola og stemningsfull 
 beplantning.

I tillegg til privat uteplass og gårdsrommet, byr MIDT 
på det gode liv i høyden med en felles takterrasse. 
Her vil det bli ulike soner med sittegrupper og flere 
trivelige, solrike sitteplasser. Pergola gir skygge for 
solen på de varmeste dagene, og bidrar til en lun 
 atmosfære. Også her vil det bli et grønt og frodig 
preg, som gir deg følelsen av en hyggelig hage. 

Dette blir en av flere uterom og møteplasser for 
 opphold, opplevelser og rekreasjon. En unik sosial 
arena med upåklagelige solforhold og langstrakt, 
variert utsikt. Ta en kaffe med naboene, eller nyt 
lunsjen i ro og mak. 

Ta heisen eller en liten spasertur opp til den store 
takterrassen. Nyt frisk luft, åpen himmel og en grønn 
lunge – på taket i ditt eget nabolag! Her kommer du 
rett til et solfylt fellesområde, hvor du kan nyte dager 
og kvelder sammen med naboer og venner, eller 
få en stund for deg selv. Følg med på det urbane 
og yrende livet utenfor, og aktiviteten i kvartalets 
hjerte – det store grønne gårdsrommet i midten 
av  byggene. Perfekt når du trenger variasjon eller 
avkobling. 

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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Det ekstra  
rommet 

Som andelseier i borettslaget MIDT får du tilgang  
til det ekstra rommet du egentlig bare trenger  

en gang innimellom. 

Det kan enten være når dine svigerforeldre eller 
annen  familie kommer på overnattingsbesøk, du skal 
 arrangere bursdag for dine barn og 15 av klasse
kameratene, eller du ønsker ekstra plass til uformelle 
eller formelle sosiale samlinger med familie, venner 
eller kollegaer.
 
I prosjektet MIDT får alle andelseiere tilgang til 
to  ulike fellesarealer; et gjesterom med bad, og 
et  separat fellesrom med egen inngang, terrasse, 
 kjøkken og toalett. 

Gjesterommet vil bli levert med nødvendig innred
ning klar til bruk og fellesrommet vil bli levert med 
kjøkken fra Drømmekjøkkenet iht øvrig prosjekt
standard, langbord, stoler og noe ytterligere møble
ring så rommet er klart til bruk.

Form og farge på rommet vil bli valgt av interiør
arkitekten som har designet øvrige fellesarealer for å 
sikre den røde tråden i prosjektet. Tilgang til arealene 
vil bli med digital nøkkel/ OBOSnøkkelen.
 
Fellesrommet blir spesielt godt egnet til arrange
menter med nye bekjentskap i borrettslaget. Felles
rommet vil også komme svært godt med for styret/
styrene i borettslagene i MIDT. 

Her vil styret kunne ha sine møter og oppbevare 
nødvendige eiendeler. Styret/styrene vil bli ansvarlig 
for organisering, bruk og vedlikehold. Borettslagene/
andelseierne er pliktig til å betale sin forholdsmessige 
andel av driftskostnadene.

Fellesarealene er beliggende i hus D som er del av 
byggetrinn 2 med planlagt overlevering 2024.  

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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Kvaliteter og 
interiørstiler

En av de små, men store, gledene ved å flytte inn i den nye 
 leilighetene er alle valgene for interiøret. Her har vi satt 

sammen tre pakker for deg, som et godt utgangspunkt for 
 personlig tilpasning med egne møbler og skatter. 

Alle interiørstilene er nøye satt sammen for å skape 
et harmonisk hjem hvor overflater og materialer både 
samarbeider og utfyller hverandre. Grunntanken 
for alle interiørstilene er å levere en bolig som er 
helhetlig satt sammen av produkter som matcher og 
utfyller hverandre.

Interiørstilene vil ha mange fellestrekk, enten det 
er standard eller tilvalgsprodukter. Blant annet er 

det inngått avtale med anerkjente leverandører som 
Drømmekjøkkenet og ParkettPartner slik at du kan 
være trygg på at produktene i leilighetene holder en 
god kvalitet.

Fristen for å gjøre tilvalg har løpt ut. Se rom skjemaet  
på side 100–103 for standardleveranse og 
 oppgraderinger på utvalgte leiligheter i regi av 
 selger/utbygger side 104–105.
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ARIA  
Standard 

Et hjem i luftige og lyse toner. 

Aria er italiensk og betyr luft. Tanken bak navnet er å 
skape en grunnstandard hvor produkter og overflater 
harmonerer godt sammen. Lyse fargenyanser, toni
ton vil skape en luftig, tidløs og harmonisk bolig. 

Dette er standard leveranse for alle leilighetene. 
Veggene males i en kalkgrå farge, og på gulvene 
legges en klassisk lys hvitpigmentert eikeparkett i 
3stavs i etasje 1–7, mens alle leilighetene i etasje 8–9 
får 1stavs hvitpigmentert eikeparkett som standard 
leveranse.
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På kjøkkenet leverer Drømmekjøkkenet  
følgende standard:
• Integrerte hvitevarer 
• Stekeovn, metall utgave 
• Hvite, glatte fronter type Solid
• Lys, trefarget laminat benkeplate
• Kjøkkenkran i krom overflate
• Stålvask
• Slimline ventilator

ARIA  
Kjøkken

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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På badet leverer vi:
• Sandfargede fliser på gulv og vegg
• Hvite, glatte fronter på skuffeseksjonen
• Servantbatteri og dusjarmatur i krom overflate
• Speil med lys over
• Vegghengt toalett
• Dusjvegger med profiler i krom
• Spotter i tak
• Opplegg til vaskemaskin og tørketrommel der 

dette fremkommer på plantegning

ARIA  
Bad

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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NERO  
Tilvalgskonsept 

En kontrastfylt fargepalett gir et sterk  
og særegent preg. 

Nero er italiensk og betyr sort. Dette er en tilvalgsstil 
hvor produkter i sort overflate kan bestilles. Dette vil 
skape et rent, moderne og tøffere uttrykk.

Dette er et tilvalgskonsept for alle leilighetene som 
vil bli presentert når tilvalgsprosessen starter opp.

I denne stilen vil klassisk hvitmalte vegger være 
utgangspunkt, med klassisk lys hvitpigmentert eike
parkett på gulvene. Sorte detaljer på kjøkken og bad 
presenteres på de neste sidene.
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Noen av produktene til kjøkkenet NERO:
• Peppergrå, glatte fronter
• Laminat benkeplate mørk grå/ sort overflate
• Stekeovn sort utgave
• Kjøkkenkran i sort overflate
• Vask i sort overflate
• Slimline ventilator med sort kant

NERO  
Kjøkken

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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Noen av produktene til badet NERO:
• Hvite veggfliser
• Mørke grå gulvfliser
• Sorte/mørke grå, glatte fronter på skuffeseksjonen
• Servantbatteri og dusjarmatur i sort matt overflate
• Dusjvegger med profiler i sort

NERO  
Bad

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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GLOSS  
Tilvalgskonsept 

Gloss gir en varm og lun leilighet,  
med hint av glam. 

Gloss er en interiørstil som er satt sammen av lyse 
elegante overflater med innslag av messingdetaljer. 
Messing er et levende materiale som oksiderer og 
endrer seg over tid. Oksideringen gir produktet en 
røffere og vakker patina. 

Ved å innføre elementer av messing, vil du  oppleve 
litt glamour i hverdagen. Vår grunntanke med å 
presentere Gloss er å vise at små grep gjør mye med 
helhetsinntrykket av boligen. 

Dette er et tilvalgskonsept for alle leilighetene som 
vil bli presentert når tilvalgsprosessen starter opp.

I denne stilen vil en lun og lys veggfarge være 
utgangs punkt, med klassisk lys hvitpigmentert eike
parkett på gulvene. Messingdetaljer på kjøkken og 
bad presenteres på de neste sidene.
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Noen av produktene til kjøkkenet GLOSS:
• Østersbeige, glatte fronter
• Laminat benkeplate hvit overflate
• Kjøkkenkran i messing overflate
• Vask i hvit overflate
• Slimline ventilator med hvit kant

GLOSS  
Kjøkken

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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Noen av produktene til badet GLOSS:
• Hvite veggfliser
• Sandfargete gulvfliser
• Hvite, glatte fronter på skuffeseksjonen
• Servantbatteri og dusjarmatur i messing overflate
• Dusjvegger med profiler i messing

GLOSS  
Bad 

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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Illustrasjon – avvik vil forekomme
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57  MIDT / HUS E56 MIDT / HUS E

4roms3roms1roms 2romsNæring
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58 MIDT / HUS E MIDT / HUS E 59  

   
3roms

3roms leiligheter i flere varianter, store og små. Liker du å 
nyte  måltidene eller en god bok ute? Vi har leiligheter med 
 overraskende godt uteareal, og flere med to balkonger. Her 

kan du finne roen uansett tid på dagen.



61  MIDT / HUS E60 MIDT / HUS E
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61  MIDT / HUS EMIDT / HUS E60

3-ROMS

58,5 kvm
Leilighet:  E1038
Hus:  E
Bra:  58,5 kvm
Prom:  56,0 kvm
Terrasse:  18,0 kvm
Etasje:  1
Sportsbod:  5,0 kvm

3-ROMS

66 kvm
Leilighet:  E1039
Hus:  E
Bra:  66,0 kvm
Prom:  63,0 kvm
Terrasse:  13,0 + 8,5 kvm
Etasje:  1
Sportsbod:  5,0 kvm
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63  MIDT / HUS E62 MIDT / HUS E

Fasade syd Fasade syd

3-ROMS

66 kvm
Leilighet:  E1040
Hus:  E
Bra:  66,0 kvm
Prom:  63,0 kvm
Terrasse:  13,0 + 8,5 kvm
Etasje:  1
Sportsbod:  5,0 kvm

3-ROMS

59,5 kvm
Leilighet:  E1041
Hus:  E
Bra:  59,5 kvm
Prom:  57,0 kvm
Terrasse:  18,0 kvm
Etasje:  1
Sportsbod:  5,0 kvm

63  MIDT / HUS EMIDT / HUS E62
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65  MIDT / HUS E64 MIDT / HUS E

Fasade syd Fasade syd

3-ROMS

58,5 kvm
Leilighet:  E2038, E3038, E4038,  
 E5038, E6038, E7038
Hus:  E
Bra:  58,5 kvm
Prom:  56,0 kvm
Balkong:  8,5 kvm
Etasje:  2, 3, 4, 5, 6, 7
Sportsbod:  5,0 kvm

3-ROMS

59,5 kvm
Leilighet:  E2041, E3041, E4041,  
 E5041, E6041, E7041
Hus:  E
Bra:  59,5 kvm
Prom:  57,0 kvm
Balkong:  8,5 kvm
Etasje:  2, 3, 4, 5, 6, 7
Sportsbod:  5,0 kvm

65  MIDT / HUS EMIDT / HUS E64
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67  MIDT / HUS E66 MIDT / HUS E

Fasade syd

RØYKLUKE

Fasade syd

3-ROMS

63 kvm
Leilighet:  E8039
Hus:  E
Bra:  63,0 kvm
Prom:  60,0 kvm
Balkong:  11,0 + 9,5 kvm
Etasje:  8
Sportsbod:  5,0 kvm

3-ROMS

63 kvm
Leilighet:  E8040
Hus:  E
Bra:  63,0 kvm
Prom:  60,0 kvm
Balkong:  10,5 + 9,5 kvm
Etasje:  8
Sportsbod:  5,0 kvm

67  MIDT / HUS EMIDT / HUS E66
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69  MIDT / HUS E68 MIDT / HUS E

Fasade syd

HEIS

RØYKLUKE RØYKLUKE

HEIS

RØYKLUKE RØYKLUKE

Fasade syd

3-ROMS

68 kvm
Leilighet:  E9003
Hus:  E
Bra:  68,0 kvm
Prom:  68,0 kvm
Balkong:  18,0 kvm
Etasje:  9
Sportsbod:  5,0 kvm

3-ROMS

79 kvm
Leilighet:  E9004
Hus:  E
Bra:  79,0 kvm
Prom:  75,5 kvm
Balkong:  41,5 + 8,0 kvm
Etasje:  9
Sportsbod:  5,0 kvm
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70 MIDT / HUS E 71  MIDT / HUS E

   
4roms

I Hus E er det ulike 4roms, både de mer effektive og de  større med 
to bad eller ekstra wc. Felles for de fleste er at de har to  uteplasser 
som gir deg maksimal uttelling på lys og sol. Det er også fokus på 

gode kjøkken med stor naturlig spiseplass for hele  familien.

Illustrasjon – avvik vil forekomme



73  MIDT / HUS E72 MIDT / HUS E

Fasade syd Fasade syd

73  MIDT / HUS EMIDT / HUS E72

4-ROMS

89 kvm
Leilighet:  E1037
Hus:  E
Bra:  89,0 kvm
Prom:  86,5 kvm
Terrasse:  14,5 + 13,5 kvm
Etasje:  1
Sportsbod:  5,0 kvm

4-ROMS

89 kvm
Leilighet:  E1042
Hus:  E
Bra:  89,0 kvm
Prom:  86,5 kvm
Terrasse:  14,5 + 14,0 kvm
Etasje:  1
Sportsbod:  5,0 kvm
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75  MIDT / HUS E74 MIDT / HUS E

Fasade syd Fasade syd

75  MIDT / HUS EMIDT / HUS E74

4-ROMS

89 kvm
Leilighet:  E2037
Hus:  E
Bra:  89,0 kvm
Prom:  86,5 kvm
Balkong:  12,5 + 8,0 kvm
Etasje:  2
Sportsbod:  5,0 kvm

4-ROMS

76 kvm
Leilighet:  E2039
Hus:  E
Bra:  76,0 kvm
Prom:  73,0 kvm
Balkong:  13,0 + 10,0 kvm
Etasje:  2
Sportsbod:  5,0 kvm
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Fasade syd

76  MIDT / HUS E

4-ROMS

76 kvm
Leilighet:  E3039, E4039,  
 E5039, E6039, E7039
Hus:  E
Bra:  76,0 kvm
Prom:  73,0 kvm
Balkong:  13,0 + 10,0 kvm
Etasje:  3, 4, 5, 6, 7
Sportsbod:  5,0 kvm

FASADE SYD

PLAN 03-07 
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Fasade syd

4-ROMS

76 kvm
Leilighet:  E2040
Hus:  E
Bra:  76,0 kvm
Prom:  73,0 kvm
Balkong:  13,0 + 10,0 kvm
Etasje:  2
Sportsbod:  5,0 kvm

FASADE SYD

PLAN 02

BALKONG
13 m²

BALKONG
10 m²

SOV 1
11.5 m²

SOV 2
6.5 m²

GANG
8.5 m² BAD

5 m²

BOD
2.5 m²

STUE/KJK
29 m²

SOV 3
6.5 m²

Nedforet

Nedforet
Nedforet

Nedforet

N
edforet

Nedforet

Nedforetterofde
N

2

1

Rev:Dato:
Besøksadresse: 
Visningssenter

BYGGHERRE:

UT
SK

RI
FT

SD
AT

O:

Leilighetsnr. Areal BRA

0 

Hus

Tegn./Kont.:

5 m1 

Leilighetstype Areal P-rom

SALGSTEGNINGER

������ �������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������

Areal sportsbod

N

Rev dato:

23
.1

1.
20

21
 0

9:
08

:3
9

08/11/21

Skårersletta 50
Utvikling AS

E

4-ROMS

E-2040

E-2040

73 m²

76 m²

5 m²

UC  / LJ 23/11/21

Målestokk: 1:100

10 2 3 4 5

MIDT / HUS E 77  



79  MIDT / HUS E78 MIDT / HUS E

Fasade syd

4-ROMS

89 kvm
Leilighet:  E2042, E3042, E4042,  
 E5042, E6042, E7042
Hus:  E
Bra:  89,0 kvm
Prom:  86,5 kvm
Balkong:  21,5 + 8,0 kvm
Etasje:  2, 3, 4, 5, 6, 7
Sportsbod:  5,0 kvm
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RØYKLUKE

Fasade syd

4-ROMS

85 kvm
Leilighet:  E8038
Hus:  E
Bra:  85,0 kvm
Prom:  82,0 kvm
Terrasse:  36,5 kvm
Etasje:  8
Sportsbod:  5,0 kvm
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Etasje:  3, 4, 5, 6, 7
Sportsbod:  5,0 kvm

BAD
4.5 m²

BOD
2 m²

STUE/KJK
34 m²

SOV 3
7 m²

GANG
12.5 m²

SOV 1
12.5 m²

SOV 2
8 m²

WC
2 m²

Nedforet

Nedforet
Nedforet

Nedforet

BRH=400BRH=400

BRH=400 BRH=400

BR
H

=4
00

BR
H

=4
00

BR
H

=4
00

Nedforet

N
ed

fo
re

t

Nedforet

N
ed

fo
re

t

BALKONG 1
21.5 m²

BALKONG 2
8 m²

Takutstikk over øverste etasje

Takutstikk over øverste etasje

FASADE SYD

PLAN 03-07 

Rev:Dato:
Besøksadresse: 
Visningssenter

BYGGHERRE:

UT
SK

RI
FT

SD
AT

O:

Leilighetsnr. Areal BRA

0 

Hus

Tegn./Kont.:

5 m1 

Leilighetstype Areal P-rom

SALGSTEGNINGER

Areal sportsbod

N

Rev dato:

11
.0

5.
20

22
 1

5:
54

:2
4

08/11/21

Skårersletta 50
Utvikling AS

E

4-ROMS

E-3037/7037

E-3037/7037

86.0 m²

89.0 m²

5 m²

UC  / LJ

12.05.2022

MIDT / HUS E80 81  

Målestokk: 1:100

10 2 3 4 5



83  MIDT / HUS E82 MIDT / HUS E

Fasade syd

RØYKLUKE

4-ROMS

85 kvm
Leilighet:  E8041
Hus:  E
Bra:  85,0 kvm
Prom:  82,0 kvm
Terrasse:  33,5 kvm
Etasje:  8
Sportsbod:  5,0 kvm
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PROSJEKTBESKRIVELSE  

MIDT Gul borettslag  
– Hus E

urbane kvaliteter. I 1. etasje mot Skårersletta i hus A og B blir det 
næringslokaler hvor det planlegges butikker og caféer. 

Det er lagt opp til grønne tak på deler av takflatene til byggene. 
Her blir det lagt sedum som er en viktig brikke for å håndtere 
store nedbørsmengder i urbane strøk. Sedum er også en positiv 
bidragsyter til biologisk mangfold, da sedumtak kan være viktig 
biotoper for både innsekter og fugler. På taket av hus E er det 
planlagt takterrasse for alle beboerne i MIDT.   

Foreløpig utomhusplan (21.02.2021) er illustrert i prospektet 
og seneste versjonen kan til enhver tid besiktiges hos megler. 
Illustrasjonen viser hvordan gårdsrom, øvrige utearealer og ta
karealer tenkes disponert, men er ikke å anse som bindende for 
selger, hva utforming, detaljering og materialbruk angår.

BYGNINGER
Bygningene er delt i 5 hus betegnet A, B, C, D og E. Det er 121 
leiligheter i hus A og B som bygges i første byggetrinn. Hus C, D 
og E med sine 174 leiligheter utgjør byggetrinn 2. Byggene vari
erer i høyde med sine 7., 8. eller 9. etasjer. Byggenes kjellerplan 
benyttes primært til parkering, tekniske rom, og sportsboder for 
leilighetene. 

Bygningskroppen står i all hovedsak på fjell og er klassifisert som 
godkjent og solid byggegrunn. Bygget ligger på sprengsteinsåle 
samt peler fundamentert til fjell. Bæresystem og dekker/gulv er 
av plasstøpt betong i kombinasjon med prefabrikkerte elemen
ter. Byggets fasade blir hovedsakelig kledd med teglstein, puss, 
aluminiumsplater og glass. Balkongrekkverkene leveres med 
lakkert spilerekkverk i stål eller aluminium. 

Normal netto etasjehøyde er ca. 250 cm. Under nedforede 
himlinger og innkassinger vil netto etasjehøyde være 220 cm. 
Vinduer har topp vinduskarm på ca. 210 cm over gulv.  Vinduer 
leveres i hovedsak med brystningshøyde 40 cm.

UTEPLASSER
Det er planlagt flotte uteområder av ulik størrelse, form og plas
sering tilknyttet leilighetene. De aller fleste leilighetene får minst 
en privat balkong, takterrasse eller markterrasse, men noen få 
leiligheter leveres med fransk balkong iht. salgstegninger.

Balkonger, takterrasser og markterrasser leveres med tremme
gulv av trykkimpregnert trebord hvor underliggere legges i dre
nerende retning. Det etableres takutstikk over øverste balkong. 

Balkonggulvet blir stålglattet med fall til sluk som påkobles 
taknedløp. Det er viktig å merke seg at balkonger er en uten
dørskonstruksjon hvor man må påregne vann på balkongen ved 
regn. Dette kan være direkte regn eller drypp fra overliggende 
konstruksjoner uten at dette kan påpekes som konstruksjonsfeil. 
Det er avrenning fra balkongene via renner og nedløpsrør.

PARKERING
Det vil bli etablert parkeringsplasser i underjordisk garasje
anlegg med ca. 230 parkeringsplasser for boligene. I tillegg er 
det avsatt pplasser til næringslokalene og gjester samt egne 

GENERELT
Denne beskrivelsen er overordnet og bør leses sammen med 
romskjemaet, salgstegninger og øvrig prospekt for å få et 
helhets bilde av boligene. Beskrivelsen er utarbeidet for å orien
tere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. For 
øvrig skal offentlige lover, byggeforskrift av TEK 17 (2017), og 
øvrige gjeldende forskrifter pr. dato for rammetillatelse legges til 
grunn for krav til utførelse og materialbruk. Utbygger skal miljø
sertifisere bygget iht. BREEAMNOR. 

Fast innredning på kjøkken og bad som er tegnet inn med hel 
strek på tegningene er inklusive i kontrakten. Møbler som er 
 tegnet inn med hel strek er til illustrasjon og leveres ikke. Inn
redning som er stiplet er heller ikke inkludert. 

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om 
rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å 
forringe den generelle standard. 

UTOMHUS
Prosjektet MIDT har en urban kvartalsstruktur med 4  bygninger 
rundt et stort gårdsrom med mange forskjellige bruksområder. 
Sentralt i gårdsrommet er det et stort  grøntareal med trær, 
 benker og lekeapparater omgitt av en vannrenne som blir fylt 
med vann når det regner. Flere små broer fører inn til dette 
spennende arealet. Siden biladkomst til boligene er fra Løkenås
veien, er gårdsrommet skjermet for vanlig biltrafikk. Hele arealet 
i gårdsrommet er derfor veldig godt egnet til rekreasjon og lek. 
Adkomst er begrenset til utrykningskjøretøy, vedlikehold og evt. 
annet etter avtale med styrene i borettslagene.   

Boligens beliggenhet er bakgrunnen for prosjektnavnet MIDT. 
Boligene blir beliggende MIDT i den «grønne ringen» på Løren
skog og MIDT på Skårersletta, den nye paradegaten. Boligkjø
perne i MIDT får derfor tilgang både til flotte grøntområder og 

Boligene

Alle boligene får trappefri adkomst og heis i 
oppganger. Alle leilighetene i Hus E får også 
private uteplasser med tredekke på gulv.

Takhøyde:

Generell takhøyde i oppholdsrom er 2,5 
 meter. Deler av himlingene vil bli nedsenket 
med en takhøyde på 2,2 meter over gulv.
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Alle vinduer  skal kunne vaskes fra innsiden eller fra egen 
 balkong/terrasse. Det skal minst være 1 stk. åpningsbart vindu 
eller ytterdør pr. rom. 

Vinduer og dører i fasader leveres også med FGgodkjente 
beslag og låsmekanismer samt låsbare vridere dersom vinduene 
er allment tilgjengelige og at avstanden mellom underkant dør/
vindu og terreng er mindre enn 3,0 meter. 

Det blir levert OBOS nøkkel for skallsikringsdører i fellesarealer 
og garasje. Dette er et digitalt nøkkelsystem du kan åpne dører 
med telefonen, og det er like enkelt å dele nøkler som å sende 
en tekstmelding. Tilsvarende løsning for den enkelte beboers 
leilighetsdør blir tilgjengelig som tilvalg. 

GULV
Gulv i badrom leveres som standard med sandfargede 
 keramiske fliser. Øvrige gulv i leiligheten leveres med 3stavs 
parketten «Haro Parquet 4000 TC 3stav Oak White Favorit 
brushed permaDur» med 2 mm softline underlag. Noen utvalgte 
leiligheter blir levert med 1stavs parketten «Haro parkett 2V Eik 
Lys Hvit Country strukturert permaDur» som standard. Se rom
skjemaet for detaljer. Parkett vil ha et naturlig innslag av kvister 
og sparkelreperasjoner.

VEGGER
Baderomsvegger leveres med sandfargede keramiske fliser. 
Øvrige vegger av betong/gips leveres med sparklet og malt 
overflate – farge kalk. Dette er en lys gråbeige tone som gir 

HCplasser for bolig og gjester. Parkeringsplassene vil ha sitt 
faste nummer og egen ladeboks. Gulv i parkeringskjeller utføres 
som stålglattet betong og støvbindes. Vegger males.
 
Parkeringsplassene består hovedsakelig av parkeringssystem 
med parkeringsplattformer, men det er også noen ordinære 
parkeringsplasser. Parkeringssystemet er av typen «sleidebrett». 
Systemet optimaliserer det tilgjengelige parkeringsarealet, men 
samtidig gir systemet god innstigningsbredde på førersiden. 
Ved bruk kaller man på plassen med egen nøkkelbrikke slik at 
brettet tilpasser seg sideveis og gjør bilen tilgjengelig for av og 
påkjøring. Se plattformsystem 501 fra Metrisk (Metrisk.no) for 
mere informasjon.
 
Bruken av plassen vil kreve noe nøyaktighet og tilvenning 
da kjørebredden er begrenset til 2,27 m fra ytterkant hjul til 
ytterkant hjul. Bilens maksimale vekt på brettet kan være 2600 
kg, inkludert passasjerer og bagasje. Maksimal billengde inkl. 
hengerfest vil være 510 cm. Merk også at det vil kunne være 
høydebegrensninger i anlegget slik at det ikke vil kunne påregne 
at alle typer biler vil kunne benyttes med takboks. Høyde for 
kjøreareal i parkeringskjelleren vil være 2,15 m. For biler  med 
parkeringsplass på plattform vil fri høyde være 2,05 m.
 
Det kan være noe ventetid i systemet for å få bilen ut kan være, 
avhengig av hvor i anlegget bilen er plassert og hvor mange 
som skal ha ut bilen sin samtidig. Derfor vil man ikke alltid ha 
umiddelbar tilgang til bilen slik som ved ordinære plasser. 
Parkerings systemet krever at brukerne følger gjeldene retnings
linjer for anlegget. Brukerfeil vil ikke dekkes som vanlig reklama
sjon, men må betales av sameiet. Det vil tilkomme utgifter til 
servicekostnader som overstiger ordinære plasser, noe som 
også vil dekkes av sameiet.

Det er viktig å merke seg at sleidebrett ikke er egnet for 
bevegelses hemmede, da karmen på selve brettet er høyere 
enn selve kjørebrettet. Brettene egner seg heller ikke for lave 
sportsbiler. 

BODER
Det leveres én sportsbod på minimum 5 m2 for leiligheter > 50 
m2 og minimum 2,5 m2 for leiligheter inntil 50 m2 iht. salgsteg
ning. Vegger av netting og dør som kan låses med hengelås. 

FELLESAREALER
Eiendommen får representative og trivelige inngangspartier 
og trapperom designet av interiørselskapet Design & Interiør 

 lunhet. Fargen passer godt til klassisk hvit. Det leveres ikke fliser 
på vegg over kjøkkenbenk. Fliser over kjøkkenbenk kan evt. 
kjøpes som kundetilvalg.

HIMLING
Betonghimlinger leveres i sparklet og malt utførelse – farge 
klassisk hvit, som er en ren og nøytral hvittone. Det benyttes 
en kombinasjon av prefabrikkerte elementer og plass støpt 
betong. Det må derfor påregnes synlige vfuger i himlingene. 
Der tekniske installasjoner krever det, vil det dels bli nedsenkede 
gipshimlinger, dels innkassing av kanaler og rør. Himlingene vil 
bli sparklet og malt. På salgstegningene er det markerte/skraver
te arealer som viser antatt plassering og omfang av nedforede 
himlinger og innkassinger. Omfang og plassering av nedforin
ger/innkassinger avgjøres i detaljprosjekteringen og kan ikke 
sees på som bindende for selger. 

LISTVERK, FORINGER
Til den lyse eikeparkett leveres klassisk hvite gulvlister 16x60 
mm med synlige spiker/skruehoder. 

Dørterskler leveres flat, hvitpigmentert eik. Dør og vindus
gerikter leveres fabrikkmalt i hvitt, med synlige spikerhoder.  
Dør og vindusforinger leveres i de fleste tilfeller av fabrikkmalte  
mdf materialer i farge som vinduer og dører. De festes med 
 synlige spiker. Det leveres ikke taklister. Ønskes gerikter og 
 foringer sparklet og malt i hele leiligheten, kan det bestilles  
som tilvalg.

AS. Hovedinngangspartiet i plan 1, heiskupéer og trapp ned 
til plan U1 og opp til plan 2 blir belagt med keramiske fliser på 
gulv. På øvrige fellesareal og trapper legges det vinyl. I taket blir 
det systemhimling med LED takarmaturer. Vegger i trapperom 
og korridorer blir sparklet og malt. Det blir montert akustiske 
plater på repos og korridorhimlinger iht. forskriftene. Det blir 
levert postkasser og oppslagstavler. Alle fellesarealer vil bli malt 
i delikate farger iht. interiørarkitektens anbefaling for å skape et 
helhetlig inntrykk av ditt nye hjem.

I prosjektet MIDT er det lagt opp til at alle beboere har tilgang 
til et gjesterom for overnatting og et fellesareal for sosiale treff. 
Utforming av arealene vil bli med tilsvarende standard som for 
øvrig i prosjektet, men interiørarkitekten vil stå for valg knyttet til 
farge og møblering. 

Bodareal, tekniske rom, sykkelrom og bøttekott får enklere 
utforming. Her vil gulv stålglattes og påføres heldekkende grå 
epoxymaling. All belysning i fellesarealer og ute, ekskl. nødlys, 
tidsstyres og/eller reguleres med fotoceller.

RENOVASJON
Renovasjon skjer i hovedsak via søppelsuganlegget og søppel 
legges i nedkast som er plassert på flere steder i gårdsrommet. 
Søppel blir regelmessig vakuumsugd til det sentrale mottaket 
syd på Skårersletta. Det blir avsatt et eget område til kontainere 
for papp og papir og for glass og metall.

HEISER
Heiser går fra kjeller til øverste etasje. Heisstolene tilfredsstiller 
størrelsesmessig kravet til «båretransport». Heisfronter leveres 
i rustfritt stål på alle etasjer. Heiskupe leveres med innerdør i 
rustfritt stål og fargede, laminerte plater på øvrige vegger. Det 
monteres håndløper i rustfritt, børstet stål på den ene lang
veggen. Det leveres standard himling med LEDdownlights. 
Heishastigheten blir 1,6 m pr. sekund. 

Tilkomst til takterrasse for rullestolbrukere vil være med trappe 
heis/plattformheis i trappeløp fra plan 9. til 10. etg.

VINDUER/DØRER/BESLAG
Vinduer og dører  leveres med utvendig aluminiumkledning 
og med klart energiglass, iht. gjeldende forskrifter. Utvendige 
 vinduer og dører leveres generelt med hvite overflater inn
vendig, men vil få annen farge utvendig som harmonerer med 
øvrige utvendige beslag.  

Alle dører i tilknytning til fellesareal leveres med farge bestemt 
av interiørarkitekten. Inngangsdører leveres med FGgodkjente 
beslag og låser samt kikkehull. Ønskes inngangsdørene til leilig
hetene hvit på innside så kan dette tilbys mot et tillegg.

Innvendige dører leveres med hvite, glatte dørblad. En dør 
leveres med glassfelt mellom gang og stue/kjøkken. Låser  og 
beslag for  dører  både i  yttervegg og innvendig, leveres i rust
fritt stål, børstet utførelse. 

Kjøkken

Det leveres et komplett kjøkken med alle 
hvite varer. Det kan velges tre kostnadsfrie 
farger på kjøkkenfronter og benkeplate.

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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ELEKTRO
Det benyttes fortrinnsvis skjulte elrørføringer og innfelte 
brytere/kontakter, men det kan enkelte ganger, av konstruktive 
eller lydtekniske årsaker, være nødvendig med utenpåliggende 
føringer og brytere/kontakter. Det benyttes automatsikringer. 
Alle kontakter er jordet og barnesikret. Antall elektriske punkter 
leveres iht. gjeldende forskrifter (NEK 400). I tillegg leveres 
26 LED hvite spotlights i himling i bad (avhengig av badenes 
størrelse) og gang, med trinnløs regulering fra bryter utenfor 
baddør. Plassering av Elpunkter iht. NEK 400 og møblerings
plan vil bli utsendt ifbm. kundetilvalg.

TV/DATA
Det legges fiberkabel fra Obos Open Net inn til eget svakstrøm
skap i hver leilighet. Det leveres én ruter pr. leilighet i tillegg til at 
det føres kabler til 1 stk. punkt i stue for TV og data. Boligkjøper 
kan velge mellom flere innholdsleverandører som er en del av
tilbudet til Obos Open Net. Se mer på www.obosopennet.no.

ENDRINGER  TILVALG
Standardiserte og mindre omfattende endringer som tilbys kjø
perne i en tidlig fase, kalles «tilvalg». Disse endringene er enkle 
og kan lett avklares/bestemmes i internettportalen BYGR. Med 
unntak av kostnadsfrie tilvalg som spesifisert i prospektet vil 
enhver endring av leilighetsspesifikasjoner ha en kostnad. 

Fristen for å gjøre tilvalg har løpt ut. Det er gjort  opp graderinger 
på utvalgte leiligheter i regi av selger/utbygger.  
Se vedlegg side 104–105. 

KRIGSHANDLINGER
Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner 
medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og pris på 
ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å 
endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at 
det påvirker den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret 
slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompen
sasjon som svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse 
Selger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt 
ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, til
lagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del 
av besparelsen som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standard
reduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholds
messig etter boligenes bruksareal.   

KJØKKEN
Standard kjøkkeninnredning blir levert av Drømmekjøkkenet i 
typen Solid i hvit farge. Dette er en moderne, slett, malt front i 
19 mm MDF. Skrogene blir 768mm høye og sokkelen 102mm. 
Overskapene blir i samme høyde som benkeskap, men plas
sert høyere opp for mer luft mellom benkeplate og overskap. 
Avstand fra gulv til overskap blir 1510mm. Total høyde blir 
2278mm. Takavslutning og dekksider i samme utførelse som 
kjøkkenet. Rette håndtak (HG830) i rustfri utførelse leveres på 
benkeskap, og touchbeslag (push) på overskap. LEDspotter 
leveres under overskap.

Benkeplaten i laminat har 30 mm tykkelse med rett forkant i far
ge 6373 (trestruktur). Denne blir levert med Intra Baltic 500TH 
hel kum nedfelt i benkeplaten. Blandebatteri blir levert av FM 
Mattson / Mora eller tilsvarende.

Det leveres integrerte hvitevarer (platetopp, innbyggingsovn, 
kombiskap (kjøl/frys) og oppvaskmaskin) fra Electrolux eller til
svarende, og Slimline ventilator fra Røroshetta. Kjøper kan velge 
mellom tre kostandsfrie alternative kjøkkenfronter og benke
plater – se avsnitt om tilvalgskonsepter i prospektet. 

BADEROM
På baderommene blir det gulvvarme med termostat. På gulvet 
blir det sandfarget gulvflis, 300x300 mm generelt og 50x50 mm i 
nedsenk. På veggene finner du 300x600 mm sandfarget veggflis. 

Drømmekjøkkenet leverer 60 cm servantinnredning fra Kame i 
hvit matt utførelse. Denne kommer med heldekkende servant 
i porselen med 2 underliggende skuffer og 60 cm speil med 
 belysningsarm. Servantbatteri leveres av FM Matsson / Mora 
eller tilsvarende. Det blir innebygd sisterne i vegg med toa lett skål 
 Villeroy&Boch Subway 2.0 med «softclose» toalettsete.

Det er lagt til opp at kjøper kan velge mellom 3 forskjellige farger 
for servantinnredningen. 

WC
På de separate toalettene blir det også gulvvarme med 
 termostat. Rommene leveres med 300x300 mm sandfarget 
gulvflis med sokkelflis. Veggene bli sparklet og malt. 

Drømmekjøkkenet leverer 40 cm servantskap fra Ballingslöv i 
hvit matt utførelse. Dette kommer med heldekkende servant i 
porselen og 40 cm speil med belysningsarm. Blandebatteri blir 
levert av FM Mattson / Mora eller tilsvarende. Det blir innebygd 
sisterne i vegg med toalettskål Villeroy&Boch Subway 2.0 med 
«soft close» toalettsete.

SOVEROM
Det leveres generelt ikke garderobeskap i soverom. Det er 
avsatt plass til minst 1 lengdemeter garderobeskap pr. inntegnet 
 sengeplass. Garderobeskap kan bestilles som tilvalg.

ENTRÈ OG BOD
Det leveres generelt ikke skyvedører/skyvedørsgarderober, 
garderobeskap, hyller eller innredning i èntre eller i bod. Det blir 
generelt installert elskap, teknisk utstyr samt ventilasjonsaggre
gat i disse rommene. Aggregatene rommer ca. 0,5 m2 gulvareal 
og blir montert på vegg. Aggregatene er markert på salgs og 
kontraktstegninger dersom plassering var kjent på tidspunkt for 
utarbeidelse av disse. Endelig plassering av aggregater kan av
vike fra tegningene. Det er viktig at dør og hylleløsninger ifbm. 
tilvalgbestillinger av garderobeskap gir tilfredsstillende tilgang til 
de tekniske skapene for TV, elektro, forbruksvann og gulvvarme. 
Det leveres bærekraftige brannslukningsapparat fra Miljø Norge, 
fortrinnsvis i bod, alternativt i entrè/gang.

VENTILASJON
Alle leiligheter får balansert ventilasjon med eget aggregat i 
leiligheten. Ved denne løsningen får man bedre kontroll på sitt 
eget ventilasjonsbehov, på styring og utskifting av filter. Uteluft 
via varmegjenvinning blir tilført stue og soverom. Luften trekkes ut 
av leiligheten fra kjøkken og bad i henhold til gjeldende forskrifter. 
Forsert avtrekk over komfyr styres ved hjelp av spjeld i avtrekkshette 
på kjøkken. Avtrekkshetten er av type Slimline fra Røroshetta.

ENERGI/OPPVARMING
Boligenes varmetap og energibehov er dimensjonert i  henhold 
til Byggeteknisk forskrift TEK 17. Ved overtagelse vil det bli  utstedt 
energiattest, iht. gjeldende lovverk. Boligene er  beregnet til å 
være i energiklasse B eller C. Det tas forbehold om at avvik kan 
forekomme, spesielt i leiligheter med store  vindusflater.

Byggene tilknyttes fjernvarme fra Akershus Energi AS. Oppvar
ming av leilighetene skjer med termostatstyrt, selv regulerende 
vannbåren varme til radiatorer i stue og soverom, og gulv varme 
i bad. Varmtvannet varmes opp sentralt i teknisk rom i kjeller. 
Energiforbruket (fjernvarme) for oppvarming og for tappevann 
vil bli målt for hver enkelt leilighet og avregnet individuelt. 
Strømforbruk til belysning og øvrig utstyr vil bli målt og avreg
net pr. leilighet direkte fra hhv. Elvia AS og den strøm leverandør 
den enkelte beboer velger.

SPRINKLING
Alle boligetasjene blir sprinklet. Det er vanligvis ett eller flere 
sprinklerhoder i himling/tak pr. rom. Leiligheter som har inn
trukne balkonger, får i de fleste tilfeller sprinklerhode(r) i himling 
på balkongen. Tilførselsrørene for sprinkling på balkongene vil 
bli innkasset oppunder himling/tak i tilstøtende rom.

Grunnoppvarming

Grunnoppvarming av boligene er basert 
på vannbåren varme med radiator, normalt 
 plassert i stue/ kjøkken. Justerbar varme i 
 baderomsgulv.
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SALGSOPPGAVE   

MIDT Gul borettslag  
– Hus E

BETALINGSBETINGELSER
Kr. 100.000, betales ved kontraktsinngåelse. Ved beslutning 
om igangsetting av prosjektet skal det betales 10 % av total
prisen (innskudd/egenkapital + fellesgjeld, men eksklusive 
omkostninger), fratrukket de innbetalte kr.100.000,. 

Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs at det ikke kan være 
knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene 
utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet 
kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at megler 
avgir inneståelseserklæring overfor kjøpers bankforbindelse. 
Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales 
etter regning før overtagelse. 

Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontrakts
inngåelse. Selger har rett til å innhente kredittopplysninger i 
offentlige registre om kjøperne. Slike undersøkelser vil i så fall 
bli gjennomført før inngåelse av ordinær kjøpekontrakt.  Selger 
kan på grunnlag av opplysninger fra disse undersøkelsene 
 bestemme at det ikke skal gjennomføres salg av bolig, herunder 
at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått.

Innbetalinger skal skje fra godkjent norsk finansinstitusjon til 
Megleroppgjør sin klientkonto.

OMKOSTNINGER
Gebyr for tinglysning av borett  kr 480,
Gebyr for tinglysning av andel  kr 480,
Evt. gebyr for tinglysning av
pant/heftelse kr 480,
Gebyr panteattest kr 172,
Utskriftgebyr kr 28,
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,
Dokumentavgift andel tomteverdi  kr  20.210,

Totale omkostninger pr. leilighet kr. 26.850, 

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Oppgjør foretas av Megleroppgjør AS 
org nr. 977 040 949.

BUSTADOPPFØRINGSLOVA/GARANTIER
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. 
Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet 
for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. Garantien 
utgjør 3 % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5% 
av kjøpesum og står 5 år etter overtagelsen jf. Bufl. § 12, 3. ledd. 
Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til prosjektselger. 
Loven finner du også på: www.lovdata.no.

KONSESJON
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE
Rammetillatelse ble tildelt 15.03.2021. Det tas forbehold om 
endringer som følger av offentlig behandling av prosjektet. 

Det er prosjektert og bygges iht. Byggteknisk  forskrift av 2017 
(TEK17).

Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på 
 leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten. Det er 
selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest for boligen. Det gjøres 
samtidig oppmerksom på at det kan ta tid før en ferdigattest 
utstedes, særlig da dette prosjektet har en trinnvis utbygging. 

VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene ved
tekter og husordensregler for borettslaget. Likeledes plikter 
kjøper å betale sin forholdsmessige andel av felleskostnadene 
for boligen fra overtagelsestidspunktet.

ENERGIATTEST 
Boligenes varmetap og energibehov er dimensjonert i  henhold 
til Byggteknisk forskrift TEK 17. Ved overtagelse vil det bli 
utstedt energiattest, iht. enhver tid gjeldende lovverk. Boligene 
er  beregnet til å være i energiklasse B eller C. Det tas  forbehold 
for at avvik kan forekomme, spesielt i leiligheter med mye 
 vindusflate.

LIGNINGSVERDI/FORMUESVERDI
Formuesverdi (tidl. Ligningsverdi) for leiligheten vil være av
hengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse 

markise eller andre faste innretninger, legge heller, beplantning 
over 120 cm, etc.). De øvrige utomhusarealer på tomten, dvs. 
utomhusarealene med unntak av arealene som disponeres av 
boligene på bakkeplan, disponeres i fellesskap av boligene i 
borettslaget. Kostnadene til drift og vedlikehold av utomhus
arealene dekkes av borettslaget.

MIDT er planlagt å bestå av 4 borettslag som felles kan  benytte 
gårdsrommet og øvrige fellesarealer og således også dekker 
drift og vedlikehold for dette.

TOTALPRISEN
Totalprisen på boligen består av innskudd (egenkapital) og 
andel av borettslagets fellesgjeld. I tillegg kommer omkost
ninger som er spesifisert nedenfor. Innskuddet (egenkapita
len) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må 
 finansiere på egenhånd. Fellesgjelden er finansiert av boretts
laget hvor  avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av 
 gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom 
 månedlige felleskostnader.

SALG
Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om 
avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

EIENDOMMEN
Gnr. 101 Bnr. 193 i Lørenskog kommune. 

SELGER/UTBYGGER
Skårersletta 50 Utvikling AS, eid av OBOS og AF Gruppen/  
AF Eiendom

EIENDOMMEN OG GRUNNAREAL
Eiendommen har gnr. 101 bnr. 193 Lørenskog kommune. 
Eiet tomt på ca 11.202 kvm som skal fradeles. Selger tar for
behold om endelig oppdeling og tomtens størrelse inntil 
oppmålings  forretning er gjennomført og at eiendommen vil få 
nytt matrikkelnummer. 

EIENDOMMEN
Tomten har i dag adresse Skårersletta 50, 1473 Lørenskog. 
Bebyggelsen i MIDT er planlagt å bestå av 5 hus fordelt på 4 
borettslag. Hus A og B utgjør MIDT Grønn, hus C utgjør MIDT 
Blå, Hus D utgjør MIDT Rød og hus E blir MIDT Gul. Totalt blir 
det 295 leiligheter med felles garasjeanlegg i kjelleretasjen. 

I borettslaget Midt Gul, som hus E er en del av, er det  planlagt 
totalt 48 leiligheter. Boligene i MIDT Gul Brl får adresse  Swixgata 
6 eller 8. 

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 
(endre eller utvide eventuell markterrasse, sette opp gjerde, 

Finansieringsbevis

Ved kjøp av bolig må det fremvises et 
finansierings bevis fra bank som tilsvarer 
 totalsummen på boligen du ønsker å kjøpe.
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disse sikret ved inntreden i bankens pantedokument. Dersom 
det blir foretatt prisendringer for ledige boliger i prosjektet, fører 
dette til at kjøperne må betale en høyere kjøpesum enn det som 
i prislisten er oppgitt som innskudd. Den delen av kjøpesummen 
som overstiger det opprinnelige innskuddet vil verken bli sikret 
i pantedokument for innskuddene i borettslaget eller felleslåns
bankens pantedokument.

OBOS garanterer overfor borettslaget 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 felles
kostnader.

Prislisten viser hvor stor andel fellesgjeld hver bolig har etter at 
det gjort en justering av egenkapitalandelen for de boligene 
dette gjelder for.

OBOS garanterer overfor borettslaget 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 felles
kostnader.

EIENDOMSSKATT PÅ BOLIG OG ANNEN FAST EIENDOM 
Det er pt. ikke innført eiendomsskatt i Lørenskog kommune.  
Det tas forbehold om endringer. 

SKATTEFRADRAG FOR KAPITALKOSTNADER
Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 22 
% etter reglene pr. 2020. Retten til fradrag betinger at andels
eieren har skattbar inntekt. Det tas forbehold om endringer i 
fradragsreglene.

 satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeter
prisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 
1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdi
en/ fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. Vi 
tar forbehold om endringer i reglene for beregning av formues
verdi. For beregning av formuesverdi og mer informasjon, gå inn 
på www.skatteetaten.no

HVITVASKING
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette inne
bærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til Økokrim av 
eventuelle mistenkelige transaksjoner.

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 avdragsfrihet. Lånet er et annuitetslån og 
løper med flytende rente. Renter og avdrag på felleslån betales 
av borettslaget via inntekter fra andelseiernes månedlige innbe
talinger av felleskostnader. Felleskostnadene består av kapital
kostnader og driftskostnader.

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 renteut
viklingen og påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dermed 
felleskostnadene. Felleskostnadene vist i prislisten er beregnet 
med den gjeldende rentesats.

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 gjeninnfø
res etter fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om INordning.

DRIFTSKOSTNADER
Er fordelt slik: 50 % av borettslagets samlede driftskostnader 
er fordelt med et likt beløp pr bolig. De resterende 50 % av de 
samlede driftskostnader er fordelt forholdsmessig på grunnlag 
av den enkelte boligens areal, BRA.

De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke offentlige 
 avgifter, forsikring på bygning(er), grunnpakke internett, renhold 
av fellesarealer, snømåking, forretningsførsel samt generell drift 
av borettslaget. 

AREALOPPGAVER
I prislisten er det laget kolonne for BRA og Prom. 
BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger 
inklusiv bod og sjakter.

Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen tilfeller 
avrundet til nærmeste halve kvadratmeter og er ikke å betrakte 
som eksakte arealer. Arealer oppgitt på de enkelte rom på kon
traktstegning kan bli justert i forbindelse med
detaljprosjektering.

Prom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle  primære 
rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger. For 
 samtlige boliger omfattes Prom av følgende rom: hall/entré, 
kjøkken, stue, bad/wc og soverom.

UTLEIE
Boligene i prosjektet kan leies ut når lovens vilkår for å  overlate 
bruken av boligen til andre er oppfylt, jfr. lov om borettslag 
kapittel 5, I og II.  

GARASJE, SYKKELPARKERING OG BOD/SPORSTBOD
Parkering for borettslaget er beliggende under bygningsmassen 
med innkjøring fra Løkenåsveien. Leiligheter med medfølgende 
pplass fremgår av prisliste. Garasjeanlegget består av både 
ordinære plasser og plattform/systemparkering. Bruksretten 
til parkeringsplassen er knyttet sammen med boligen og kan 
kun selges sammen med boligen med mindre borettslaget 
 bestemmer annet. Alle garasjeplasser leveres med ladepunkt for 
elbil som standard.

Det er avsatt egne arealer til sykkelparkering i kjeller i tillegg til 
utendørs sykkelparkering.

Mange leiligheter leveres med innvendig bod. Alle leiligheter 
får i tillegg tildelt en sportsbod. For leiligheter over 50 kvm BRA 
leveres det minimum 5 kvm og for leiligheter inntil 50 kvm BRA 
leveres det minimum 2,5 kvm. 

Selger forbeholder seg retten til fordeling av garasjeplasser og 
boder.

Kjellerareal leveres uten sluk.

FELLESLOKALE
I Hus D planlegges det for et felles lokale til felles benyttelse 
for alle borettslagene i MIDT. Vi ser for oss at her kan beboere 

Oppvarming, strøm og eget varmtvann kommer i tillegg iht. målt 
forbruk. Dette betales vanligvis a konto hver måned sammen 
med fellesutgiftene og er estimert til kr. 9, pr kvm BRA.
Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. 
endringer i lønns, pris og avgiftsnivå på de faste tjenester 
og produkter som borettslaget enten må ha eller selv velger å 
inngå avtaler om. Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å 
tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget 
har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har 
en sunn økonomi. 

For boliger med garasjeplass eller der garasjeplass kjøpes 
 separat er driftskostnaden estimert til kr. 250 pr. mnd.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad pr. måned pr. 
leilighet.

INORDNING 
Borettslaget har INordning (individuell nedbetaling av felles
gjeld). INordningen åpner for at den enkelte andelseier helt 
eller delvis kan nedbetale boligens andel av fellesgjeld. En 
innbetaling innenfor INordningen gir andelseieren reduserte 
månedlige felleskostnader tilsvarende reduksjonen i renter og 
avdrag på borettslagets fellesgjeld.

Når kan kjøper foreta innbetaling på INordningen?
• Ved sluttoppgjøret før overtakelse 
• Senere 2 ganger årlig, minimum kr 60 000,

Det påløper normalt en etableringskostnad for inngåelse av 
INavtalen, men ved innbetaling i forbindelse med  ferdigstillelse 
av boligen eller innbetaling ved første mulighet etter at felles
lånet er utbetalt til borettslaget er det kostnadsfritt å tiltre 
INordningen. 

INordningen forutsetter flytende rente, og innbetalinger kan 
ikke reverseres.

Det følger av borettslagsloven § 520 at borettslaget har pante
rett i borettslagsandelene for 2G (folketrygdens grunnbeløp) 
som sikkerhet for misligholdte felleskostnader. For noen av 
boligene utgjør fellesgjelden så store månedlige kostnader at en 
raskt kommer opp i 2G dersom felleskostnadene  misligholdes. 
For å begrense risikoen for tap pga. mislighold av felleskost
nadene, er det det derfor stilt krav om at kjøperne av disse 
boligene nedbetaler en andel av felleslånet ved overtakelsen 
av boligen. Den delen av kjøpesummen som kjøperne av disse 
boligene må skaffe selv blir derfor større enn om fellesgjelden 
kunne beholdes som den var før innbetalingen. Ettersom denne 
ekstra egenkapitalen i sin helhet benyttes til å redusere boligens 
andel av fellesgjeld, blir andelens månedlige felleskostnader 
lavere, og dermed også risikoen ifm. mislighold. Prislisten viser 
hvor stor andel fellesgjeld hver bolig har etter at det er gjort en 
justering av egenkapitalandelen for de boligene dette gjelder for. 

Det som i prislisten er oppgitt som opprinnelig innskudd blir 
sikret i et felles pantedokument for innskuddene i borettslaget. 
Det som i prislisten er oppgitt som andel fellesgjeld, blir sikret 
i felleslånsbankens pantedokument. Ved INinnbetalinger blir 

Fellesgjeld

Fellesgjelden kan nedbetales helt eller delvis. 
Det er mulighet for dette to ganger i året.

Garasjeplass

Alle garasjeplasser blir levert med ladestasjon 
til elbil. Eier får fast plass til sin bil enten på 
på plattform eller en ordinær plass.
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Dersom Kjøper selger boligen før andelen er overført, er Kjøper inn
forstått med at fullt oppgjør ikke kan påregnes før andelen er overført.

FORBEHOLD 
Ingen av partene har tatt forbehold om gjennomføring av  kontrakten.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for 
alle usolgte leiligheter uten forutgående varsel.
 
Det tas forbehold om at selger kan bestemme endelig utforming 
av fellesareal. Selger har videre rett til å endre disponeringen av 
fellesarealer. 

Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli 
ferdigstilt i den grad det er mulig. Gjennomføringen av et stort 
byggeprosjekt i flere byggetrinn vil, blant annet på grunn av 
løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for 
beboere inntil ferdigstillelse av alle byggetrinn. Utomhusarealer 
blir ferdigstilt når årstid og fremdrift tillater det. Det vil således 
kunne være utomhusarbeider som gjenstår etter at alle boligene 
i alle byggetrinn er innflyttet.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom 
den endelige leveransebeskrivelsen og tegninger i prospektet/
internettsiden er det den endelige leveransebeskrivelsen i den 
endelige kjøpekontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen 
er begrenset til det som er beskrevet i leveranse beskrivelsen. 
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. 

Alle perspektiver, illustrasjoner, modeller, eventuelle virtuelle 
illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi inntrykk 
av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elemen
ter som ikke inngår i leveransen, som vaskemaskin, hvitevarer, 
møbler m.m. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men uten at 
den generelle standarden forringes. Eksempel på slike endringer 
kan være nødvendige innkassinger av teknisk anlegg. Det tas 
forbehold om å foreta endringer av standard og utførelse, her
under eventuelt endringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke 
medfører vesentlige endringer av leveransen.

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes 
som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. 
Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt 
på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom 
kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal. 

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved 
overtagelse eller senere. Det tas videre forbehold om endringer 
som følge av påbud fra offentlige myndigheter.

FRAMDRIFT OG OVERTAKELSE
MIDT Gul borettslag, hus E, vil bli overlevert i intervallet 
03.06.2024 – 30.08.2024.

Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi kjøper 
skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal ligge innen
for overtakelsesperioden.

arrangere barnebursdager og andre sosiale arrangementer, 
 borettslagenes styre kan avholde møter, og det legges i tillegg 
opp til et soverom med bad, som beboere kan benytte hvis 
man får gjester og trenger ekstra plass. Organiseringen av 
dette  felleslokalet er planlagt organisert i fellesskap mellom 
 borettslagene. 

FELLES TAKTERRASSE
På taket av Hus E er det planlagt for en solrik og hyggelig 
 takterrasse til felles benyttelse for beboere i prosjektet MIDT. 
Her planlegges det med pergola og tilrettelagt for hyggelig 
beplantning.

På tidspunkt for inngåelse av denne kjøpekontrakten er det en 
uoversiktlig situasjon knyttet til krigshandlinger i Europa med 
tilhørende handelssanksjoner. Dette kan påvirke tilgang og 
leveringstid på bygningsmaterialer og tilgang på arbeidskraft. 
Samtidig er det en usikkerhet nyttet til om spredning av korona
virus, eksempelvis gjennom nye mutasjoner, kan påvirke tilgang 
på arbeidskraft eller bygningsmaterialer. På tidspunktet for inn
gåelse av kjøpekontrakten er det usikkert om fremdriften kan bli 
påvirket av disse forholdene, og det er derfor ikke tatt høyde for 
ev. fremdriftskonsekvenser i angivelsen av tidsfristene. Fristene i 
annet og tredje avsnitt over er ikke bindende for selger, dersom 
overskridelse av fristen skyldes følger av krigshandlinger i Euro
pa med tilhørende handelssanksjoner eller følger av koronavirus. 
Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår slike følger som 
medfører at ovenstående frister forskyves. 

Fristene i første og annet avsnitt over er bindende og utløser 
dagmulkt, dersom de overskrides av andre årsaker enn angitt i 
ovenstående avsnitt. Fristene kan for øvrig også bli forskjøvet 
hvis Selger har rett til fristforlengelse etter bufl. § 11.

Prosjektet MIDT er planlagt med 5 bygninger som er delt opp i 
to byggetrinn med ulike tidspunkt for oppstart og ferdig stillelse. 
Bygg A + B er planlagt som første byggetrinn, Bygg C, D og E 
som byggetrinn 2.

FORBUD MOT SALG AV KONTRAKTSPOSISJON 
Utbygger ønsker å selge boligene til kjøpere som har til hensikt 
å overta den ferdigstilte boligen. Derfor tillater ikke utbygger at 
inngåtte kjøpekontrakter videreselges før det er gjennomført 
overtakelse av boligene.

AVBESTILLING
Kjøper som måtte få behov for å komme seg ut av kontraktsforholdet,  
kan avbestille kjøpet i medhold av Bustadoppførings lovas 
bestemmelser om avbestilling. Det gjøres oppmerksom på at ved 
avbestilling før selger har vedtatt byggestart, skal kjøper betale 
et avbestillingsgebyr til selger på kr. 100.000,, jfr. bustad
oppføringslova § 54.

Dersom kjøper avbestiller etter at selger har vedtatt byggestart, 
kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge 
av avbestillingen, jfr. bustadoppføringslova, § 53. For kjøp med 
kjøpsmodellen OBOS Deleie gjelder særskilte avbestillingsregler.

OBOSMEDLEMSKAP
Det gjøres oppmerksom på at alle eiere av boligene i boretts
laget må være medlem av OBOS. Bli OBOSmedlem på obos.no

ENDRING i EIERFORHOLD/OVERFØRING AV ANDEL
Ved endring av andelseier (kan kun gjøres til nærstående) etter 
signert kjøpskontrakt så vil det påløpe et administrasjonsgebyr 
på kr. 15 000,. Overføring av andel kan ikke gjøres senere enn  
10 uker før første overtakelse i Borettslaget.

FORSINKELSE/DAGMULKT
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt 
 ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler 

TILVALG/ENDRINGER
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 dette. 
Da prosjektet er basert på serieproduksjon, kan det ikke påregnes 
tilvalg/endringer utover det som fremgår av listen. Rett til tilvalg/
endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 % av total 
kjøpe sum for boligen, jfr. bustadoppføringsloven § 9.

Selger forbeholder seg rett til å kreve betaling for  utarbeidelse av 
pristilbud, tegninger m.v. selv om utarbeidelsen ikke  resulterer i 
noen bestilling fra kjøpers side, jfr. Bustadoppføringslova § 44.

SPESIELLE BETINGELSER
OBOS har som utgangspunkt at alle som kjøper bolig i et OBOS 
tilknyttet borettslag har til hensikt selv å bo i boligen og følgende 
vilkår gjelder: ”Ingen kan samtidig inneha kontrakt på mer enn 
en bolig under oppføring i et OBOStilknyttet borettslag.”

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 
general forsamling før andelen er overført.

Selger har 2 års frist, regnet fra første bolig i borettslaget ble 
overtatt, til å overføre andelen til kjøper.

Illustrasjon – avvik vil forekomme

Felles takterrasse – Hus E

Ta heisen opp og nyt frisk luft, åpen  himmel 
og en grønn lunge – på taket i ditt eget 
 nabolag! Her vil det bli ulike soner med sitte
grupper og flere trivelige, solrike sitteplasser. 
En unik sosial arena med upåklagelige sol
forhold og langstrakt, variert utsikt.
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som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

REGULERINGSSAKER
Tomten med adresse Skårersletta 50 er regulert til  følgende for
mål: «Boligbebyggelse/forretning/offentlig eller privat tjenestey
ting/næringsbebyggelse  kontor, hotell/overnatting, bevertning, 
annen næring (håndverksvirksomhet)»

Nord for Skårersletta 50 er det regulert til Allmennyttig formål 
(forsamlingshus). Her holder Salemkirken til i dag. Sammen 
med Salemkirken er OBOS og AF Eiendom i pågående prosess 
for å utvikle denne eiendommen til boliger og næring. Forelø
pig er det planlagt for en buet bebyggelse mot Skårersletta og 
Løkensås veien med et ca. 1000 m2 torg og et grønt gårdsrom 
som vender mot sør.   

Det gjøres særskilt oppmerksom på at for tidspunktet for produk
sjon av dette prospektet er planen for eiendommen og regule
ringsforslaget ikke endelig. 

Vest for Skårersletta 50 er tomten regulert til «annet kombinert 
formål»

Øst for tomten ligger Løkenåsveien og området øst er regulert til 
blokkbebyggelse med felles grøntanlegg.

Området sør for tomten og Swixgata har samme regulerings
bestemmelse som Skårersletta 50. Dette er nyere, ferdigstilt 
boligbebyggelse i kvartalsstruktur, utviklet og bygget av Kruse 
Smith og ved samme arkitekt, Arcasa Arkitekter, som prosjektet 
MIDT. 

Det gjøres generelt oppmerksom på at området Skårer og 
 omegn er i utvikling og endringer vil skje i nærområdet.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV 
 KJØPSBEKREFTELSE
Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, 
og skal oversendes signert via epost/leveres til prosjektselger/
sendes via elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut så 

nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitu
sjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke 
kjøpsbekreftelser med forbehold bli akseptert av selger før for
beholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller  akseptere 
enhver kjøpsbekreftelse.

FØLGENDE DOKUMENTER ER EN DEL AV 
 KJØPEKONTRAKTEN
 Kjøpekontrakt
 Prospekt
 Prisliste
 Kontraktstegning
 Reguleringsplankart og bestemmelser
 Forslag til driftsbudsjett for borettslaget
 Utkast til vedtekter
 Grunnboksutskrift
 Informasjonsskriv om skjeggkre
 Orienteringsskriv om Metrisk parkeringssystem
 Blanko kjøpekontrakt med vedlegg kan utleveres av   
   prosjektselger på forespørsel.

Leiligheten får:

• Kjøkken med integrerte hvitevarer  
 – kombiskap (kjøl/frys), oppvaskmaskin,  
    koketopp og ovn.)
• Hvitpigmentert eikeparkett
• Plassbygde bad
• Downlights i entre

Illustrasjon – avvik vil forekomme

Illustrasjon – avvik vil forekomme
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ROM GULV VEGGER TAK INNREDNING DIVERSE

Hovedinngangsparti 600mm x 600mm fliser i farge som 
besluttes av interiørarkitekt.

Malte vegger i farge som besluttes 
av interiørarkitekt. 

Tprofilhimling i farge som 
 besluttes av interiørarkitekt.

Postkasser og oppslagstavle.
Lamper type D35R Glamox Luxo, eller 
tilsvarende i tak. Utelampe type Pirat 
Visor 18W TC i aluminiumsfarge, eller 
tilsvarende.

Ringetablå / dørcalling med kamera ved 
hovedinngangsdør. Skjerm med bilde
overføring i leilighet.

Trapper inkl. kjelleretasje Trinnlydsdempende vinylbelegg. Vaske
kanter på hvert trinn, med unntak av der 
det leveres flis (plan U12). 

Malte vegger i farge som besluttes 
av interiørarkitekt. 

Malte himlinger i farge som 
 besluttes av interiørarkitekt.

Belysning iht NEK 400.
Lamper type D35R Glamox Luxo eller 
tilsvarende i tak.

Malt underside, helsparklede malte 
vanger og opptrinn på trappeløpene og 
repos. Plastlister fuges i hjørner.
Lys styres av bevegelsesfølere.

Innvendig korridor,
inkl. korridor i kjeller / rom 
mellom garasje 

Trinnlydsdempende vinylbelegg. Malte vegger i farge som besluttes 
av interiørarkitekt. 

Tprofilhimling i farge som 
 besluttes av interiørarkitekt.

Belysning og stikk iht NEK 400.
Lamper type D35R Glamox Luxo, eller 
tilsvarende i tak. 

Tekniske rom Betong med epoxy maling, inkl. 20 cm 
oppkant på vegg.

Malte vegger hvit NCS S 0500 N. Malt. Belysning og stikk iht NEK 400. Utslagsvask med blandebatteri/tappe
armatur.

Bøttekott Banebelegg, eventuelt epoxy maling. Malte vegger hvit NCS S 0500 N. Malt. Bøttevask. Belysning og stikk iht NEK 
400.

Fellesboder og andre 
 fellesrom  

Betong med epoxy maling. Kvistet, sårbehandlet og hvitmalt 
betong, Leca eller gipsplater.

Kvistet, sårbehandlet og hvitmalt, 
ev. himling.

Belysning og stikk iht NEK 400.

Garasje Betong med støvbundet overflate. 
 Merkede plinjer.

Kvistet, sårbehandlet og hvitmalt 
betong, og ev.leca.
Faste merkede pplasser.

Garasjehimling etter behov og 
beregninger.

Belysning og stikk iht NEK 400.

Nødvendig belysning for trygg ferdsel.

Port: Åpning med digitale nøkler 
(obosnøkkel), fotocelle for automatisk 
åpning innenfra. 
Aquadren m/varmekabel på utsiden 
foran port. 

Boder Betong med epoxy maling. Kvistet, sårbehandlet og hvitmalt 
betong, Leca eller gipsplater. 
 Nettingvegg/dør.

Kvistet, sårbehandlet og hvitmalt, 
ev. himling.

Belysning og stikk iht NEK 400. Boder har vegger av netting pga. 
 brannkrav. 
Felles strømuttak hvert bodareal for 
service og renholdsarbeider.

Sykkelbod Betong med epoxy maling. Kvistet, sårbehandlet og hvitmalt 
betong, Leca eller gipsplater.

Kvistet, sårbehandlet og hvitmalt, 
ev. himling.

Belysning og stikk iht NEK 400. Sykkelstativ.

Romskjema – Fellesarealer
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ROM GULV VEGGER TAK INNREDNING DIVERSE

Entré/gang  
garderobe

For samtlige leiligheter unntatt 
nedenstående leveres Haro 3stavs 14 
mm lys hvit parkett i eik. 16 mm hvit
malte gulvlister av tre. Dørterskler er 
tilpasset gulvmateriale. 
For 8. og 9 .etg i Hus E leveres 1stavs 14 
mm lys hvit parkett i eik som standard. 
Gulvlister og dør terskler som over.

Sparklet og malt, farge NCS 1603
Y31R, glans 05 (lys gråbeige/kalk).

Hvitmalt gipshimling, NCS S 0500 
N, glans 05 (Klassisk hvit).

Ytterdør med FG godkjent sikkerhetslås 
og kikkehull, farge NCS 6005Y20R/
RAL1035.
Hvitmalt glatt innerdør, farge NCS S 
0500 N, type Swedoor Easy Clever Line 
med matt krom vrider. 
Glassfelt i dør mellom gang og stue/
kjøkken.
Skyvedørsgarderober og innredning i 
garderober leveres generelt ikke.

Automatisk døråpner/callinganlegg med 
fargeskjerm.
Stikk og belysning iht NEK 400. 
Det leveres hvite spotter i himling med 
dimmer  antall etter romstørrelse.

Kjøkken Som over Sparklet og malt, farge NCS 1603
Y31R, glans 05 (lys gråbeige/kalk).
Gips mellom benkeplate/overskap 
males med våtromsmaling.

Hvitmalt NCS S 0500 N m/synlig 
vfuge, glans 05 (Klassisk hvit).

Drømmekjøkken i hvit utførelse. Leve
ranse iht. kjøkkentegning for den enkelte 
leilighet. Integrerte hvitevarer (plate
topp, innbyggingsovn, kombiskap (kjøl/
frys) og oppvaskmaskin) fra Electrolux 
eller lignende.
Avtrekk over komfyr  slimline ventilator 
fra Røroshetta, med komfyrvakt. 
Kjøkkenbatteri: Mora INXX soft krom 
eller tilsvarende. 

Desentraliserte ventilasjonsaggregater 
plasseres hovedsakelig i bod, men i 
himling i entre/gang eller i kjøkkenskap 
der det er nødvendig. 
Stikk og belysning iht NEK 400.
Lys fra Drømmekjøkken under overskap. 
Det settes opp doble stikk over benk, 
hvorav det ene er beregnet på mikro
bølgeovn. Kurs for platetopp tilpasset 
induksjonstopp.
El.stikk ved tak langs vegg.
Radiator montert langs vegg.

Innvendig bod Som over Sparklet og malt, farge NCS 1603
Y31R, glans 05 (lys gråbeige/kalk

Hvitmalt gipshimling, NCS S 0500 
N, glans 05 (Klassisk hvit).

Ingen innredning. 
Hvitmalt glatt innerdør, farge NCS S 
0500 N, type Swedoor Easy Clever Line 
med matt krom vrider.
Belysning.

Hovedsoverom Som over Sparklet og malt, farge NCS 1603
Y31R, glans 05 (lys gråbeige/kalk).

Hvitmalt NCS S 0500 N (Klassisk 
hvit) m/synlig vfuge, glans 05
(Klassisk hvit).

Ingen innredning. 
Hvitmalt glatt innerdør, farge NCS S 
0500 N, type Swedoor Easy Clever Line 
med matt krom vrider.

Stikk og belysning iht NEK 400. 
El.stikk ved tak langs vegg.
Radiator montert langs vegg.

Romskjema – Leiligheter 1/2
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ROM GULV VEGGER TAK INNREDNING DIVERSE

Soverom ellers For samtlige leiligheter unntatt 
nedenstående leveres Haro 3stavs 14 
mm lys hvit parkett i eik.
16 mm hvitmalte gulvlister av tre.
Dørterskler er tilpasset gulvmateriale.
For 8. og 9. etg i Hus E leveres 1stavs 14 
mm lys hvit parkett i eik som  standard. 
Gulvlister og dør terskler som over. 

Sparklet og malt, farge NCS 1603
Y31R, glans 05 (lys gråbeige/kalk).

Hvitmalt NCS S 0500 N m/synlig 
vfuge, glans 05 (Klassisk hvit).

Ingen innredning. 
Hvitmalt glatt innerdør, farge NCS S 
0500 N, type Swedoor Easy Clever Line 
med matt krom vrider.

Skyvedørsgarderober og innredning i 
garderober og boder leveres generelt 
ikke.
Stikk og belysning iht NEK 400.
El.stikk ved tak langs vegg.
Radiator montert langs vegg.

Stue Som over Sparklet og malt, farge NCS 1603
Y31R, glans 05 (lys gråbeige/kalk).

Hvitmalt NCS S 0500 N m/synlig 
vfuge, glans 05 (Klassisk hvit).

Ingen innredning. 
Hvitmalt glatt innerdør, farge NCS S 
0500 N, type Swedoor Easy Clever Line 
med matt krom vrider.

Stikk og belysning iht NEK 400. 
El.stikk ved tak langs vegg.
Radiator(er) montert langs vegg.

Bad Gulvflis 300x300 mm sandfarget flis, 
50x50 mm i nedsenk. 

Veggflis, 300x600 mm sand
farget.
Større fliser på bad skal leveres 
innenfor gjeldende standard, men 
enkelte plasser må det kunne 
aksepteres at sprang er marginalt 
utenfor toleranse.

Hvitmalt gipshimling, NCS S 0500 
N, glans 05 (Klassisk hvit).

Drømmekjøkkenet leverer 60 cm 
servant innredning fra Kame i hvit matt 
utførelse. Denne kommer med heldek
kende servant i porselen med 2 under
liggende skuffer og 60 cm speil med 
belysningsarm.
Servantbatteri: Mora MMIX B5 krom 
eller tilsvarende. 
Innebygd sisterne i vegg med toalettskål 
Villeroy&Boch Subway 2.0 «softclose» 
toalettsete.

Stikk og belysning iht NEK 400. Det 
leveres hvite spotter i himling med 
 dimmer  antall etter romstørrelse.
Dobbelt stikk montert ved siden av speil.  
Dusjbatteri Mora INXX II shower kit eller 
tilsvarende.
Dusjvegger med slepelist INR Basic 
Dawson.
Kvadratisk sluk i blank overflate. 
Opplegg (vann, avløp, stikk) for vaske
maskin/tørketrommel.
Vannbåren gulvvarme med termostat.

Gjestetoalett/ WC Gulvflis 300x300 mm sandfarget flis 
med sokkelflis.  

Sparklet og malt, farge NCS 1603
Y31R, glans 05 (lys gråbeige/kalk).

Hvitmalt gipshimling, NCS S 0500 
N, glans 05 (Klassisk hvit).  

Drømmekjøkkenet leverer 40 cm 
servantskap fra Ballingslöv i hvit matt 
utførelse. Dette kommer med heldek
kende servant i porselen og 40 cm speil 
med belysningsarm. 
Servant batteri: Mora MMIX B5 eller 
tilsvarende.
Innebygd sisterne i vegg med toalett
skål Villeroy&Boch Subway 2.0 med 
“softclose” toalettsete.

Stikk og belysning iht NEK 400. Det 
leveres hvite spotter i himling med 
 dimmer  antall etter romstørrelse.
Vannbåren gulvvarme med termostat.

Terrasse/ Balkong Tremmegulv av impregnert tre på mark
terrasser, balkong og takterrasser. 

Tegl, puss eller platefasade etter 
arkitektens tegninger. Skille vegger 
mot naboer på markterrasser, 
 balkonger og takterrasser iht 
salgstegninger. 

Betongoverflate Ingen innredning Stikk og belysning iht NEK 400
Utelampe type Pirat Visor 18W TC i 
 aluminiumsfarge, eller tilsvarende.
1 stk. dobbelt stikk (12 ampere) på alle 
balkonger og terrasser. Som tilvalg er 
det mulig å oppgradere til 16 ampere, 
som er egnet for terrassevarmere. 
Enkelte leiligheter blir levert med sol
skjerming for å ivareta krav i TEK17. 
Til private takterrasser leveres det 
 vannkran.

Romskjema – Leiligheter 2/2
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OPPGRADERINGER   

MIDT – Salgstrinn 3  
Hus E

Oppgraderinger pr. 1.12.2022 i henhold til teknisk  
beskrivelse og romskjema i  prospekt.

Leilighet: E2042, 3030, 3037, 4039, 5037, 5039, 6039, 
6040, 6041, 7038, 7039, 7040 og 7041 
Kjøkken: Nero standard. Det vil si mørk farge på skap 

 («peppergrå») og benkeplate med grå/sort overflate. 
Ingen andre oppgraderinger

Parkett: Oppgradert til 1stavs hvitpigmentert Eik.  
Dørterskler i tilsvarende farge som parkett

Dører: Dempelist på innvendige slagdører 

Øvrig leveres som standard. Se romskjemaet i prospektet.

Leilighet: E6037, 6042, 7037, 7042, 8039 og 9003 
Kjøkken: Nero med mørk farge på skap («peppergrå»)  

og benkeplate med grå/sort overflate.  
Vask: Franke SID61050 sort 
Blandebatteri: MORA INXX II soft sort 
Frontlist på kjøkkenventilator i sort 
Innbyggingsovn sort 

Parkett: Oppgradert til 1stavs hvitpigmentert Eik.  
Dørterskler i tilsvarende farge som parkett

Dører: Oppgradert til Swedoor Unique 01L. Dempelist  
i karm på innvendige slagdører

Bad: Aria med: 
MORA INXX II Shower System Kit med rainshower  
og hånddusj i krom

Annet: Kurs for terrassevarmer på sør eller vestvendt 
 balkong/terrasse  
8039 og 9003 leveres med 1stavs parkett som 
standard. 

Øvrig leveres som standard. Se romskjemaet i prospektet.

Leilighet: E8038 og 8041  
Kjøkken: Nero med mørk farge på skap («peppergrå»)  

og benkeplate med grå/sort overflate.  
Vask: Franke SID61050 sort 
Blandebatteri: MORA INXX II soft sort 
Frontlist på kjøkkenventilator i sort 
Innbyggingsovn sort

Dører: Oppgradert til Swedoor Unique 01L.  
Dempelist i karm på innvendige slagdører

Bad: Aria med:  
MORA INXX II Shower System Kit med rainshower og 
hånddusj i krom.  
Håndkletørker på bad i tilknytning til hovedsoverom 
Fliser: Sandfargende fliser (Minos Day Matt). 
Flis format 30x30 cm på gulv og 30x60 cm på 
vegg, samt 5x5cm i dusjsone. I tillegg er det gjort 
 justeringer på hjørnelister og slukrist. Kan sees hos 
Fagflis.

Annet: Kurs for terrassevarmer på sør eller vestvendt 
 balkong/terrasse.  

 Tilrettelegging for markise (spikerslag + tomrør og 
koblingsboks på fasade) iht illustrasjon.  
8038 og 8041 leveres med 1stavs parkett som standard.

Øvrig leveres som standard. Se romskjemaet i prospektet.
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AF Eiendom gjennomfører by og stedsutvikling med mål om å 
skape bedre lokalmiljø. Sammen med gode samarbeids partnere 
skaper vi attraktive områder tilpasset innbyggernes behov. Vår 
stolthet ligger i å utvikle prosjekter du vil trives i – med god 
beliggenhet, funksjonell design og fremtidsrettede løsninger. 
Vi kombinerer langsiktighet og finansielle muskler med solid 
markedsinnsikt og samfunnsforståelse. 

Resultatet er attraktive prosjekt i trygge bo og arbeidsmiljø.
 
Halvering av klimagassutslipp
AF Eiendom har vedtatt en strategi for klima og miljø med mål 
om drastiske utslippskutt i våre prosjekter. Vår tilnærming skal 
være faktabasert og kvantifiserbart, og handler om å tilrette
legge for de tiltakene med størst effekt per krone. Reduksjon av 
mengden materialer, samt å bytte ut betong med lavkarbon
betong eller treverk, er blant virkemidlene for å oppnå vår 

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 
medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, 
og forvaltet disse på en trygg måte. De fleste av våre medlem
mer bor i Oslo og omegn, men vi er også godt etablert i flere av 
landets store byer – blant annet i Fredrikstad, Tønsberg, Hamar, 
Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Forkjøpsrett og gunstige medlemstilbud
For de fleste medlemmer er det forkjøpsretten og tilgangen til 
et stort boligmarked, i tillegg til våre nye boligprosjekter, som 
oppleves som den største fordelen. Vi bygger i dag i alle våre 
regioner. Men det skal alltid lønne seg å være medlem i OBOS – 
også for deg som har dekket ditt boligbehov. 
Som medlem i OBOS kan du låne og spare penger til betingelser 
som er blant markedets beste. I tillegg gir medlemskortet deg 
tilgang til mange gode rabattavtaler innenfor forsikring, bolig og 
interiør, kultur og fritid. 

målsetning. Vi gjennomfører miljøledelse på alle nye prosjekter, 
og BREEAMsertifiserer alle nye boliger.
 
En del av et solid industrikonsern
AF Eiendom er den del av det børsnoterte entreprenør og 
industrikonsernet AF Gruppen. AF Gruppen ble etablert i 1985 
og skaper verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet 
innenfor bygg, anlegg, miljø, energi, offshore og eiendom. 

Norges største boligforvalter
I dag forvalter OBOS over 245 000 boliger over store deler av 
landet. OBOS har også et omfattende tilbud til borettslag, sam
eier og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering, 
og en betydelig spare og finansvirksomhet. 

Samfunnsengasjement
Hvert år går inn til ti prosent av overskuddet i OBOS til sam
funnsnyttige formål. Vi støtter forskning og utvikling, kultur, 
idrett og miljø, og er opptatt av at dette skal komme medlem
mene til gode. 

Vi støtter lokale miljøtiltak i medlemmenes boområder, og 
 ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. 

AF EiendomOBOS
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OBOS har 90 års erfaring med å bygge og forvalte 
borettslag. Kjøper du bolig i MIDT, blir du del av 
et godt organisert fellesskap som gjør hverdagen 
trygg og enkel, både når det gjelder vedlikehold og 
økonomi. 

Hva betyr det å kjøpe en borettslagsbolig?
Svar: Når du kjøper en bolig i et borettslag, eier du din egen 
bolig og du kan selge den på det åpne markedet når du måtte 
ønske det. Rent juridisk blir du en andelseier i borettslaget. Det 
gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å 
bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Du er 
selv er ansvarlig for oppussing og vedlikehold av boligen din, 
mens borettslaget er ansvarlig for oppganger, uteområder og 
fellesarealer  akkurat som når du eier en selveierleilighet.

Hva med utleie?
Svar: En borettslagsleilighet egner seg ikke som investeringsob
jekt fordi det er begrensinger på utleie i borettslag. Det er likevel 
fullt mulig å leie ut boligen din hvis livssituasjonen din krever 
det. Dersom du ønsker å overlate bruken av boligen til barn eller 
barnebarn kan du gjøre det – så lenge du måtte ønske. 

Fire kjappe om 
borettslaget

Fordelen med noen begrensninger i utleie er at de alle fleste 
naboene dine eier boligen de bor i. Det gir et stabilt og forutsig
bart bomiljø, og ofte et godt felleskap beboerne imellom. 

Hva er fellesgjeld? 
Svar: Når du kjøper bolig i et nytt borettslag som MIDT, vil en 
del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig 
lån som OBOS har forhandlet fram for alle boligene samlet. 
Fellesgjelden er din del av dette lånet. 
I MIDT er det lagt til rette for individuell nedbetaling av felles
gjeld (INordning), for den som ønsker det. Det vil si at du ikke 
trenger ha fellesgjeld i det hele tatt, hvis du ikke vil. Hvis du 
ønsker, kan du betale både innskudd og fellesgjeld når du kjøper 
boligen, og dermed få lavere fellesutgifter. Du kan også velge å 
nedbetale fellesgjelden i etapper, for eksempel to ganger i året.   

Hva skjer hvis andre i borettslaget ikke betaler felles
kostnadene sine?
Svar: I et OBOSborettslag garanterer OBOS for innbetaling 
av alle felleskostnader. Det betyr at selv om noen ikke betaler 
sin del av felleskostnadene, får det ingen konsekvenser for din 
eller borettslagets økonomi. Dette fungerer med andre ord på 
 samme måte som i et sameie. 

Finansiering
Når du kjøper ny bolig fra OBOS får du ekstra  
gode lånebetingelser i OBOSbanken.

Med OBOS Nyboliglån får du:
• Svært god rente, uavhengig av lånebeløp
•  Mulighet for mellomfinansiering til samme rente som  
 det langsiktige lånet
•  Mulighet til å låne inntil 85 prosent av kjøpesummen
•  Inntil 30 års nedbetalingstid

OBOSbanken ordner alt det praktiske, slik at du kan  
fokusere på gledene ved å få en helt ny bolig.

Les mer og søk om finansiering på obosbanken.no
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OBOS 
Deleie

Det er bedre med én fot innenfor boligmarkedet 
enn to utenfor. Derfor har vi laget ordningen OBOS 
Deleie, hvor du starter med å kjøpe en halv leilighet. 
Resten av leiligheten leier du av OBOS. 

Ordningen er tilgjengelig for alle; du kan altså velge å eie og leie 
den samme leiligheten uansett hvor du er i livet – enten du er ung 
eller gammel. Det du trenger er egenkapital for den andelen du 
ønsker å kjøpe, et finansieringsbevis og et OBOSmedlemskap.

Hvordan fungerer OBOS Deleie?
Med OBOS Deleie kjøper du en nybygget bolig sammen med 
OBOS. Det betyr at du og OBOS eier boligen sammen  i et 
sameie. Du kan velge å kjøpe 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 prosent 
av boligen, mens OBOS beholder den eierandelen du ikke kjøper. 
Du inngår leieavtale med OBOS for den andelen av boligen som 
OBOS eier og betaler markedsleie for den. Du disponerer til 
gjengjeld hele boligen selv. Du kan når som helst øke eierandelen 
din, både før og etter overtakelse, mot et gebyr. Hvis du ønsker 
å endre fra Deleiekontrakt til ordinær kontrakt, kan du gjøre det 
fram til fire måneder før overtakelse, mot et gebyr.

For mer informasjon om OBOS Deleie se obos.no/deleie

OBOS 
Bostart

Veien inn på boligmarkedet kan være lang, men med 
OBOS Bostart blir den litt kortere. OBOS Bostart gjør 
at du kan kjøpe en helt ny bolig til en lavere pris enn 
ordinær markedspris.

OBOS Bostart har ingen aldersgrense. Du kan velge å kjøpe  
med OBOS Bostart uansett hvor du er i livet – enten du er ung  
eller gammel. Det eneste kravet er at du må være OBOSmedlem.
 
Hvordan fungerer OBOS Bostart?
Med OBOS Bostart kan du kjøpe en helt ny bolig til en lavere pris 
enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og krav til 
egenkapital. Når du kjøper boligen med OBOS Bostart blir du eier 
av hele boligen. Eneste forskjellen er at OBOS har forkjøpsrett den 
dagen du ønsker å selge den. Hvis du ønsker å endre fra Bostart
kontrakt til ordinær kontrakt, kan du gjøre det fram til fire måneder 
før overtakelse, mot et gebyr.
 
For mer informasjon om OBOS Bostart se obos.no/bostart
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På salgstidspunktet er ikke alle forhold avklart. Det tas derfor 
forbehold om at utførelse og materialvalg kan endres. Bilder 
og illustrasjoner ment for å gi et visuelt inntrykk av prosjektet. 
De kan vise tilvalg som ikke er en del av standardleveransen.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer som 
er hensiktsmessige og nødvendige, herunder også endringer 
som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Det forutset
tes at dette ikke medfører vesentlige endringer av den angitte 
standarden. 

Møbler og løsøre som er vist på illustrasjoner inngår ikke i stan
dardleveransen. Det henvises til kontraktstegning og leveranse
beskrivelse som nærmere beskriver hva som leveres. 

Det tas forbehold om mindre endringer i utførelsen av uteområ
dene i forhold til beskrivelser og illustrasjoner som er vist i salgs
materiellet.  Ved overlevering vil ferdigstillelsesgrad og tilvekst 
av vegetasjon og beplantning i uteområdene kunne ha kommet 
kortere enn det illustrasjoner viser.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.
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