En god bok ved vinduet en lys og stille morgen
mens solen stiger og huset ennå sover,
det er den største og fredeligste gleden
livet kommer til å gi.
Aksel Sandemose

MENINGEN MED LIVET, ER ET LIV MED MENING …
Velkommen til Langhus – et moderne og hyggelig tettsted
Trivelige Langhus ligger i Ski kommune, ved grensen til Oppegård. Den sentrale beliggenheten og korte
avstanden til både Oslo, Ski og Kolbotn har gjort Langhus til et attraktivt og svært populært område å bo
i, både for unge og eldre.
Tomten leilighetene bygges på skråner mot syd/vest, og helt øverst, med den beste utsikten og solforholdene, lever Solsikten virkelig opp til navnet sitt.

Landlig, men likevel sentralt
Med bil har du et flott utgangspunkt fra Langhus til både Oslo og svenskegrensen. Til Ryenkrysset er det
bare 15 km, mens en tur til Svinesund er unnagjort på ca. 1 time.
Kommune-senteret i Ski ligger bare ca. fem minutter unna, og vakre Drøbak når du på knappe 20 minutter.
Fra Vevelstad stasjon går toget til Oslo direkte hver halvtime, som tar deg til storbyen på 25 minutter.
For deg som pendler til Oslo er det hyppigere togavganger i rushtiden.
I helgene kan du også bruke nattbuss fra Oslo, og flybussen til Gardermoen stopper utenfor ICA Supermarkedet (hvis du da ikke velger å reise fra Rygge Flyplass, som ligger knapt 40 minutter unna).
Det lokale rutenettet med lokalbuss er også bra, samtidig som et omfattende gang- og sykkelveinett
tar deg enkelt og greit rundt i lokalmiljøet – også uten bil.

Flott for sporty ungdom og glade mosjonister
Følger du Tussestien videre fra Solsikten, er du ”på landet” bare 300 meter oppe i veien. Går du noen
hundre meter videre kommer du til badevannet Tussetjern og vakre skogsområder med turmuligheter
både til fots og på sykkel.
Langs Gamle Kongevei kommer du til Nøstvedtmarka, som er et populært tur- og friluftsområde og du
kan svinge fiskestangen i mer enn 40 innsjøer i kommunen.
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I Ski finner du 140 km med skiltede sykkelstier og 250 km merkede skiløyper. Spesielt er Sørmarka
et populært turområde – om vinteren finnes det syv varmestuer her. I nærheten ligger også Langhus’
flotte idrettsanlegg med håndballhaller og fotballbaner. Er du håndballinteressert kan du følge Follos
lag i eliteserien en kort spasertur unna.

Flott for spreke turgåere og glade mosjonister
Fra Solsikten er det lett å ”stikke en tur i butikken”. Du kan tøfle rett ned til nærsenteret og kjøpe ferske
bakervarer eller en ferdiglaget, rykende varm middagsrett. Senteret har et stort supermarked med
delikatesseavdeling, i tillegg til en velrennomert frisørsalong og et rammeverksted. Du har også kort
vei til andre sentre i området, hvor du finner postkontor, apotek, legesenter og alt annet du har behov
for i hverdagen – for ikke å snakke om Ski Storsenter som ligger en fem minutters kjøretur unna.
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Et nytt hjem for alle tider
Solsikten ligger stille og rolig ved Tussestien og består av 16 flotte selveierleiligheter som ligger vendt mot solen og utsikten.
Her kan du velge blant tre- og fire-roms leiligheter fra 69 til 102 kvm – alle med en standard litt utover det
du er vant til.
Alle leilighetene i første etasje får en trivelig forhage og storslagne terrasser på ca 40 kvm. Her er det god
plass til å samle venner eller familie til mange hyggestunder! Velger du å ta heisen opp til en av de andre
etasjene, får du likevel en svært romslig balkong med god plass til trivelige sammenkomster med familie
og venner.
Solsikten bygges for alle livets faser, med subbeterskler, stor heis og snusirkler i alle nødvendige rom.
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1. etasje
endeleilighet
fire roms
102 m2

1. etasje
endeleilighet
fire roms
95,7 m2

Solsiktens største leiligheter
ligger i enden av bygget. Denne
luftige fire-roms leiligheten har en
stue/kjøkkenløsning på hele 44m2
og store vindusflater.

Stor fire-roms endeleilighet med
stue/kjøkkenløsning på hele 41m2.
Her bor du usjenert med vinduer
i alle himmelretninger, og med
skogen som nærmeste nabo.

Alle tre soverom ligger usjenert
med vinduer på gavl-veggen,
det største med plass til skyvedørsgarderobe. Her får du også to
bad og en romslig entré med plass
til skyvedørsgarderobe.
Leiligheten har en trivelig forhage
i tillegg til en delvis overbygget
terrasse på nesten 40 m2.

Den åpne stue-/kjøkkenløsningen
gir lys, luft og god romfølelse.

Selv om inngangspartiet ligger
på bakkeplan, skråner terrenget
mot syd, slik at terrassen i praksis
ligger fint og usjenert i 2. etasje.
Du finner tilsvarende leilighet i 2.
etasje, men da med balkong og
uten forhage (se side 10).

Leiligheten ligger praktisk
plassert like ved heisen, og har
en trivelig forhage i tillegg til en
storslagen terrasse på nesten
40 m2.
Du finner tilsvarende leilighet i 2.,
3. og 4.etasje, men da med balkong
og uten forhage (se side 11).
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1. etasje
midtleilighet
fire roms
76,8 m2

1. etasje
midtleilighet
tre roms
68,7 m2

Godt løst fire-roms leilighet med
stort hovedsoverom og ekstra
romslig bad.

Praktisk tre-roms leilighet med
store soverom med mulighet for
skyvedørsgarderobe i hovedsoverommet. Leiligheten har i tillegg
en praktisk stue-/kjøkkenløsning,
med gode lysforhold fra de sydvendte
vinduene.

På hovesoverommet er det satt av
plass til skyvedørsgarderobe.
Leiligheten har i tillegg en praktisk
stue/kjøkkenløsning med gode
lysforhold fra de sydvendte
vinduene.
Her får du en trivelig forhage i
tillegg til en storslagen terrasse på
over 40 m2. Terrassen ligger godt
over terrengnivå.
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Du finner tilsvarende leilighet i
2. etasje, men da med balkong og
uten forhage (se side 12).

Her får du en trivelig forhage i tillegg
til en storslagen terrasse på over
40 m2. Høydeforskjellen mellom
terrassen og terrenget bidrar til at du
får en lun og usjenert uteplass.
Du finner tilsvarende leilighet i 2., 3.
og 4. etasje, men da med balkong og
uten forhage (se side 13).
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2. etasje
endeleilighet
fire roms
102 m2

2. + 3. + 4. etasje
endeleilighet
fire roms
95,7 m2

Solsiktens største leiligheter
ligger i enden av bygget.

Stor fire-roms endeleilighet med
stue/kjøkkenløsning på hele 41m2.
Stue og kjøkken ligger praktisk
adskilt fra de øvrige rommene, og
den åpne løsningen gir lys, luft og
god romfølelse.

Denne luftige fire-roms leligheten
har en stue/kjøkkenløsning på hele
44 m2 og store vindusflater mot
syd og vest. Ønsker du en virkelig
stor stue, kan du utvide stuen ved
å fjerne soverom 2.
Alle tre soverom har vinduene
usjenert plassert på gavlen.
Du får også to bad og en
romslig entré med plass til
skyvedørsgarderober.
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Legg også merke til den store
balkongen: hele 15 m2.

Her bor du usjenert med vinduer
i alle himmelretninger og med
skogen som nærmeste nabo.
Leiligheten er lett tilgjengelig,
like ved heisen, med kortest
mulig vei til parkeringskjelleren
– eller en tur i marka!
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2. etasje
midtleilighet
fire roms
76,8 m2

2. + 3. + 4. etasje
midtleilighet
tre roms
68,7 m2

Praktisk fire-roms leilighet med
stort hovedsoverom med mulighet
for skyvedørsgarderobe og ekstra
romslig bad.

Godt løst tre-roms leilighet med
stort hovedsoverom hvor du har
mulighet for skyvedørsgarderobe.

Leiligheten har i tillegg en flott
stue-/kjøkkenløsning med gode
lysforhold fra de sydvendte
vinduene.
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Leiligheten har i tillegg en flott
stue-/kjøkkenløsning, med gode
lysforhold fra de sydvendte
vinduene.
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3. + 4. etasje
midtleilighet
tre roms
69,6 m2
Praktisk tre-roms leilighet med
unike sol- og utsiktsforhold.
Leiligheten har stort hovedsoverom og et ekstra romslig
bad. Den har i tillegg en praktisk
stue/kjøkkenløsning med gode
lysforhold fra de sydvendte
vinduene.
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Noen øyeblikk er valg
for livet
De fleste av oss er opptatt av å ha det vakkert rundt oss, både ute og
inne. Vi pynter med bilder, tepper, tekstiler, puter og blomster. Og
velger farger og kvaliteter som vi vet at vi kan trives lenge med.
I Solsikten får du rikelig med muligheter til å velge selv hvordan du vil ha det.
Derfor er standardløsningene valgt med omhu, og du vil nok oppleve at kvaliteten på både
kjøkken, bad, gulv og fliser er en god del bedre enn det du kanskje er vant til. Vi legger også
vekt på de små detaljene som vi vet spiller en stor rolle for deg i ditt daglige liv.
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Utover standardløsningene tilbyr vi deg også en rekke
muligheter slik at du kan velge helt etter din egen
smak. Dermed skaper du din helt personlige stil i
hjemmet ditt.
Når du flytter inn i Solsikten, skal det føles som om du
alltid har bodd der!

Du velger. Du skaper.
Den lille gleden og
den store gleden.
Når du kjøper en leilighet i Solsikten, investerer du ikke bare i en
bolig. Du velger et hjem med kvaliteter utover det vanlige. Solide
løsninger, lekkert design og gjennomtenkte detaljer er allerede
lagt inn i standardvalgene som følger leiligheten. Ønsker du enda
litt ekstra, kan du gjøre andre valg og skape ditt hjem akkurat slik
du har drømt om …
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Rolig og delikat eller fargerikt og friskt?
Nøytrale og balanserte farger gir deg ro og harmoni. Fargeglade nyanser skaper
glede og spiritualitet. Fargene du velger speiler din personlighet.
Den gode følelsen av massivt tre eller det røffe inntrykket av stein og betong?
Kjøkkenet inviterer til samvær og skaper den riktige atmosfæren rundt det gode
måltidet. Det er detaljene som teller …
Fliser kan være varme eller svale.
Liker du det smakfulle, lyse eller sverger du til det lune og koselige? Flisene på
badet gir deg den stemningen du er ute etter.
Grønne fingre eller ti tommeltotter?
For noen skal uteplassen være lettstelt , moderne og praktisk. Andre sverger til
det pittoreske og frodige. I Solsikten er terrasser og balkonger klargjort slik at
du kan gjøre dine helt personlige valg!
Fast grunn under føttene gir trygghet.
Eikeparkett, furugulv eller bjerk. Mykt eller hardt. Velg gulv som er god mot dine
undersåtter.
Håp er sammensmeltingen av ønske og forventning.
Bildene på disse sidene er illustrasjonsbilder som indikerer hvilke valgmuligheter
du har, utover standardløsningene i Solsikten. Snakk til oss om dine ønsker, håp
og forventninger!
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Leveransebeskrivelse:
I Leveransebeskrivelsen får du en oversikt over standardkvalitetene til leilighetene i Solsikten. I
forhold til mange andre boligprosjekter, vil du se at standardløsningene er av litt bedre kvalitet
enn du kanskje forventer:

Ytterdør leveres fabrikkmalt, med kikkehull. Komplett FG-godkjent
låssystem med rustfritt beslag til alle inngangsdører. Nøkler leveres i
system, slik at hver beboer kun får 1 type nøkkel ved overlevering av
leiligheten (med mulig tillegg av postkassenøkkel). Rømningstrappen
blir låsbar fra innsiden i 1.etasje.

SPORTSBOD

Bygget er konstruert i solid betong med romslig parkering i kjeller, stor heis og callinganlegg til
hver leilighet.

Øvrig

Hver leilighet får tildelt en sportsbod i ventilert, isolert bodkjeller
under Bygg 2. Bodene utføres med skiller i netting, og er på minst 5m2.

I ditt nye hjem får du balansert ventilasjon med vannbåren gulvvarme i alle rom, uten panelovner eller radiatorer. Dette gir deg et flott og sunt inneklima. Ekstra takhøyde gir deg luft og lys,
og downlights med dimmebrytere skaper den riktige stemningen.
I kjøkkenet får du integrerte hvitevarer.
Se for øvrig Tilvalgslisten som gir deg enda flere muligheter til å velge ”på øverste hylle”.

Ringeklokke ved inngang til hver leilighet. Det leveres også callinganlegg montert ved inngangen til heis- og trapperommet. 1 stk.
utelampe ved inngangspartiet til hver leilighet og på hver balkong/
terrasse.

KJØKKEN
Det leveres Sigdal Kjøkken, type Scala, i henhold til plantegning for
den enkelte leilighetstype. Standardkjøkkenet leveres i hvit MDF,
børstede, rustfrie håndtak, laminat benkeplate, dobbelt oppvaskkum
og benkearmaturer under overskap. Det blir foring fra overskap og opp
til taket.

BAD
GENERELT

Bygningen oppføres i plaststøpt betong. Leilighetene bygges over
parkeringskjeller, som rommer parkeringsplasser til alle leilighetene.
Sportsboder for leilighetene er bygget under bygget ved siden av, bare
få meter unna.

UTVENDIGE FLATER
Vegger

Blokkene skal i hovedsak kles med hvitmalt, stående panel uten synlig
fals kombinert med innslag av spilefelter og omramminger rundt vinduer.
Synlig del av parkeringskjelleren leveres med hvit, pusset fasade.

Svalganger
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Svalgangene leveres i betong, med skurt betongoverflate og rekkverk
i aluminium og glass samt liggende spiler. Det leveres tak over øverste
svalgang.

Balkonger/terrasser/forhager

varmen varmes opp av et væske/vann varmeanlegg. Det leveres
individuell måling av energiforbruket knyttet til gulvvarmen.

Badet leveres med vegghengt WC, dusjsone med folde-/skyvedører i
glass, downlights med dimmebryter, speil, servantskap, håndkleknagger
og dorullholder.

TV/Internett

GARDEROBE

Det leveres 1 stk. telefonuttak og 1 stk. TV-/bredbåndsuttak pr
leilighet som blir plassert i stuen. Kabel TV og bredbånd leveres av
Canal Digital, som også tilbyr bredbåndstelefoni. TV- og
bredbåndstelefoni er inkludert i leilighetenes fellesutgifter.

Leilighetene ventileres med balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning, ett anlegg pr. leilighet plassert i boden eller over
komfyren. Det leveres Slimline avtrekksvifte på kjøkkenet med
fettfilter, lampe samt mulighet for å regulere avtrukket mengde.

Tak

Sparklet og hvitmalt gips/betong. 20 x 20 hvite matte fliser på bad.
Mosaikkfliser mellom over- og underskap på kjøkken.

Brann

Leilighetene leveres med røykdetektorer og pulverapparat. Det
leveres branntrommel i parkeringskjelleren.

Elektro

Omfang og utførelse av elektriske anlegg og stikkontakter leveres iht.
ny standard (NEK 400) av 1. juni 2010. Det monteres skjult rør- og
boksanlegg for lys og stikk, der hvor dette er teknisk mulig å få til.
Stikkontakter leveres med barnesikring. Bygget får hovedtavle med
strømmåler for fellesarealene i parkeringskjelleren og sikringsskap
med automatsikringer og strømmåler i hver leilighet, innfelt i vegg i
bod eller entré.

Oppvarming

Det blir vannbåren gulvvarme fra jordvarme i alle rom. Den vannbårne

Det vises til foreløpig utomhusplan. Det tas forbehold om midlertidige
løsninger inntil alle bygg er ferdigstilt.

AVFALLSHÅNDTERING
Avfallshåndtering etableres som nedgravd anlegg, med plassering som
vist på utomhusplanen.

PARKERING
Under leilighetene vil det bli bygget 20 parkeringsplasser i ventilert
parkeringskjeller. Parkeringskjelleren blir levert med elektrisk
garasjeport og lys i taket styrt av bevegelsessensor.
Det leveres kroker for oppheng av dekk til hver parkeringsplass.

Det leveres 2 lm hvitt garderobeskap pr hovedsoverom og 1 lm i øvrige
soverom. Garderobeskap leveres av Sigdal.

Det blir felles varmtvannsbereder for hele bygget samt to felles
utekraner. Varmt og kaldt forbruksvann legges i rør-i-rør
tappevannsystem. 1 stk. vannmåler skal betjene hele bygget.

OVERFLATER

LEILIGHETER

UTOMHUS

VVS

I 1.etasje etableres det terrasser over parkeringsetasjen.
Balkongrekkverkene og terrasserekkverkene leveres i aluminium og
glass. Skillevegger mellom terrasser i 1.etg og mellom forhager ved
inngangspartiene leveres som hvitmalte trevegger. Overflate på
balkongene er i børstet, plaststøpt betong, mens terrassene leveres
med gulv i 3Tett. Det anlegges gangsti frem til inngangsdørene, samt
under svalgangen, med børstet, plaststøpt betong.
Takavvanning via innvendige taknedløp som koples til avløpssystem
for overvann. Atkomst til tak via takluke i trapperom.

På hovedsoverom er det plass til skyvedørsgarderobe.
Skyvedørsgarderobe leveres som tilvalg i alle hovedsoverom og
enkelte entréer.

Gulv

3 stavs 14 mm eikeparkett av god kvalitet leveres som standard
på alle gulv unntatt bad og entre, som flislegges med 30 x 30 cm
grå fliser.

Vegger

Tak

Hvitmalt plaststøpt betong eller betongelementer med synlig v-fuge.
Generell takhøyde er ca 250 cm, med unntak av innkassinger i stue/
kjøkken/soverom og nedforet himling på ca 230 cm i entré, bad og bod.
Omfanget av innkassinger reduseres til et minimum.

Listverk

Listverk rundt dører og vinduer leveres hvitmalte og alle spikerhull i
malt listverk sparkles og males. Eik gulvlister i alle rom med parkett.

Vinduer

Vinduer leveres fabrikkmalt, i tre. Vinduer er tilpasset farefri vasking, dvs.
at vinduer som ikke nås stående fra bakkenivå/balkong/svalgang skal
kunne vaskes fra innsiden. Vinduer leveres med standard lyddemping.

Dører

Lette innerdører av tre, fabrikkmalte med vridere og beslag i rustfritt
stål. Dører leveres med subbeterskler. Store balkongskyvedører i glass.
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Formelle fakta
Langhus Eiendom AS org. nr.982 797 969.

3. Eierform:

Boligene etableres som et eierseksjonssameie (selveierleiligheter).
Megler har utarbeidet standard vedtekter for sameiet og innkaller alle kjøperne
til stiftelsesmøte for sameiet i forbindelse med ferdigstillelsen av prosjektet.
Det påhviler kjøperne i fellesskap å stifte sameiet, herunder vedta budsjett og
fellesutgifter og velge styre. Advokatfirmaet Horgen og Horgen AS skal være
sameiets forretningsfører i to år fra sameiets stiftelse. Vedtekter og budsjett er
tilgjengelig hos megler og er vedlegg til kjøpekontrakten.

4. Seksjonering:

Selger holder bygget forsikret frem til overtakelsen. Kjøper må deretter, gjennom sameiet, selv besørge bygningsforsikring.
Den enkelte kjøper må selv tegne innboforsikring.

13. Kjøpekontrakt og salgsvilkår:

Selger har utarbeidet standard kjøpekontrakt som forutsettes benyttet.
Kjøpekontrakten skal undertegnes av begge parter straks etter at selger har
akseptert kjøpetilbud. Lov om bustadoppføring regulerer salget.
2,5 % av andel tomtekostnaden i dokumentavgift til staten (antatt ca. kr. 7000,pr. bolig).
I tillegg kommer gebyr for tinglysning av skjøte (kr. 1548) med panteattest (kr.
172) og eventuelt gebyr for tinglysning av kjøpers pantedokument (kr. 1935). De
samlede omkostninger utgjør ca. kr. 11 000.

5. Heftelser:

Estimert til ca. 13 måneder etter at byggearbeidene er igangsatt, med forventet
ferdigstillelse omkring årsskiftet 2012/13. Det er tatt forbehold om igangsettingstidspunktet, jfr. punkt 17.
Selger skal varsle kjøper om overtakelsesmåneden senest 4 måneder før overtakelse. Dette varselet gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning iht.
bustadoppføringslova dersom ferdigstillelse ikke skjer den varslede måneden.
Det avholdes forhåndsbefaring ca. 4 uker før overtakelse. Endelig dato for
overtakelsen skal varsles med minst 30 dager.

Eiendommen er i reguleringsplan for Langhusveien 211 i hovedsak avsatt til
byggeområde for bolig og næring. Reguleringsplan vedtatt 20.1.04. Planen med
bestemmelser er tilgjengelig hos megler og på www.ski.kommune.no

11. Boligsameiet, eierbrøk, fellesutgifter m.v.:

Kjøper får eksklusiv eiendomsrett til sin bolig med en eierbrøk i sameiets felles
anlegg.
Den enkelte boligs eierbrøk fastsettes ved seksjonering med grunnlag i boligenes størrelser (BRA). Hver kjøper har rett og plikt til å tilslutte seg sameiet og
innrette seg sameiets vedtekter og eierseksjonsloven.

18. Megler:

Tostrupgården Eiendomsmegling AS v/advokat Eirik Espenes, telefon 22 40 12
90, telefaks 22 40 12 81.
Visninger ved Tor Arne Eng, telefon 90 98 98 99

18. Dokumenter:

Følgende dokumenter er tilgjengelig på visning og hos megler og utgjør en del av
kjøpekontrakten:
a) Salgsprospekt med plantegninger, leveransebeskrivelse og formelle
opplysninger m.v.
b) Utskrift fra grunnboken for gnr. 123, bnr. 65 i Ski kommune
c) Reguleringsplan og -bestemmelser for eiendommen
d) Rammetillatelse
e) Vedtekter for sameiet med estimert budsjett for felleskostnadene
f) Sameiets leieavtale for p-plasser
g) Situasjonsplan, fasade- og snittegninger.
h) Plantegning for bodkjeller
i) Tilvalgsliste
j) Overtakelsesprotokoll
Utarbeidet den 23.5.2011.

LANGHUS

Flybuss, Gardermoen

SKI 5 min

17. Forbehold:

Selger tar forbehold om at beslutning om igangsetting ikke vil bli tatt før det er
oppnådd 60 % forhåndssalg (verdi) av boligene, samt at man oppnår igangsettingstillatelse uten tyngende vilkår.
Frem til beslutning om byggestart er tatt kan selger velge å kansellere inngåtte
kontrakter, uten at kjøper kan gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser.
Innbetalt sikkerhet med renter blir i så fall tilbakebetalt til kjøper. Dersom selgers beslutning om byggestart ikke foreligger senest den 15.12.11 kan kjøper
kansellere kjøpekontrakten på samme vilkår.

Vevelstad
stasjon

Bensekulpen
Parkveien

10. Regulerings-/bebyggelsesplan:
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Ikke fastsatt, normalt utgjør likningsverdien ca. 25-30 % av kjøpesummen (iht.
liknings ABC).
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9. Ligningsverdi og offentlige avgifter:
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Planlagt, ikke ferdig prosjektert bebyggelse. Se prosjektbeskrivelsen. Det
foreligger rammetillatelse for tiltaket, tillatelse datert 18.5.11 er tilgjengelig
hos megler og vedlegges kjøpekontrakten.
Byggearbeidene iht. rammetillatelsen blir utført i samsvar med Plan- og bygningsloven (2008) og Teknisk forskrift (TEK 2007), samt andre offentligrettslige
regler eller pålegg.

Kjøper må stille sikkerhet for betaling av kjøpesummen. Sikkerheten stilles ved
innbetaling til meglers klientkonto med 5 % av kontraktsummen ved kontraktsignering og 5 % med forfall ved beslutning om byggestart, jfr. punkt 15 (21
dagers betalingsfrist gis).
Restkjøpesummen med omkostninger betales senest 3 dager før overtakelsen.
Renter på alt innestående tilfaller selger i stedet for indeksregulering av vederlaget. Innbetalt sikkerhet overføres selger som kjøpsvederlag på den avtalte
overtakelsesdagen etter innkalling av kjøper til overtakelsesforretning.
Selger kan bare disponere over innbetalt beløp mot selvskyldnerkausjon eller
tilsvarende fra finansinstitusjon med rett til å tilby slike tjenester i Norge.
Selger stiller på sin side sikkerhet for sin leveranse med 2 % av kjøpesummen
fra byggestart og frem til overtakelsen og med 3 % av kjøpesummen fra overtakelsen og i to år etter overtakelsen.

KOLBOTN 10 min
RYEN 15 min
DRØBAK 20 min

n.

8. Bebyggelsens arealer, alder og byggemåte:

16. Betalingsbetingelser og sikkerhet

Sagstuv
eien

RYEN 15 km
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Eiendommens areal utgjør iht. GAB-registeret ca. 10 867 kvm.
Tomten planlegges delt i inntil 5 tomteparseller, en parsell for hver planlagt
bygning i prosjektet. Sameiets tomt ventes å utgjøre ca. 1000 kvm. Situasjonsplan er tilgjengelig hos megler og på visning og vedlegges kjøpekontrakten.
Selger betinger seg en rett, men ingen plikt, til slik tomtedeling. Tomtearealet
og -grensene for den enkelte parsell er ikke avklart. Selger betinger seg, i
samråd med Ski kommune, fritt å bestemme hensiktsmessige tomtegrenser for
parsellene.
Det etableres felles bruksrett til lekeplass og rekreasjonsarealer for alle bygningene i prosjektet (“Tussestien”).

15. Overtakelsestidspunkt/ferdigstillelse:

hu

7. Grunnareal:
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Hver bolig disponerer en p-plass i garasjekjeller, samt en bod i kjelleren under
Hvitveisstien. Sameiet disponerer i tillegg 4 gjesteplasser på terreng (v/ICA).
De 4 gjesteplassene disponeres av sameiet ved en 10-årig leieavtale med Langhus Næringseiendom AS. Leieprisen er kr. 260,- pr. plass pr. måned (pr. 1.1.2011)
og leien er inkludert i den enkelte seksjons fellesutgifter. Leien kan av utleier
indeksreguleres årlig iht. konsumprisindeksen, med basis i indeksen pr. oktober
2010.
Balkongene (terrasser og forhager i 1. etasje) til hver bolig tilhører den enkelte
bolig. Vedlikeholdsansvaret (og -kostnadene) for balkongene påhviler sameiet,
terrasser og forhager den enkelte seksjonseier.

SVINESUND
60 minutter

Tussetjern

La

6. Tilliggende rettigheter og plikter:

E6

14. Omkostninger som kjøper må betale:

Selger vil selv besørge og bekoste boligene seksjonert.
Sameiet vil bestå av 16 boligseksjoner. Garasjekjeller under bygget seksjoneres
med en p-plass til hver seksjon. Overskytende p-plasser disponeres av selger,
enten ved salg til boligkjøpere i prosjektet eller på annet vis.
Hver av boligene får ca. 5 kvm bod i kjelleren under bygg 2 (“Hvitveisstien”). Rettigheten tinglyses samlet for boligene i Solsikten.
Det er på eiendommen tinglyst følgende heftelser som medfølger ved overdragelsen:
Erklæring/avtale om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter mv., tinglyst
22.4.1965.
Rettsbok, om gang og sykkelvei langs gml. Vevelstadvei, tinglyst 9.1.1987
Grensejustering, tinglyst 5.6.08.
Bestemmelser om veg, tinglyst 5.10.09.
Bestemmelser om bebyggelsen, tinglyst 18.1.10.
Eiendommen vil bli seksjonert, med de normale heftelser dette medfører.
Heftelser på hovedbruket er ikke innhentet, da eventuelle heftelser der antas
kun å ha historisk betydning.
Det tas forbehold om tinglysning av rettigheter og plikter for tekniske fremføringer (vei, vann, avløp, strøm, mv.) til bygget.
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12. Forsikring:

n

2. Selger og hjemmelshaver:

Sameiet skal selv fastsette driftsbudsjett og fellesutgifter for drift og vedlikehold av sameiet. Selger har stipulert fellesutgiftene til ca. kr. 25,- per kvm (BRA)
per måned. Fellesutgiftene inkluderer parkering, bygningsforsikring, kommunale
avgifter, normal drift og vedlikehold av sameiets eiendom med tekniske anlegg,
strøm til fellesarealer, kostnader med heis, regnskapsførsel og kabel-tv.

stie

Del av gnr. 123, bnr. 65 i Ski kommune, med adresse Tussestien 3 A, 1405
Langhus.

Tuss
e

1. Grunndata:

Bo sentralt med flott utsikt
og fine solforhold!

I skjæringspunktet mellom Gamle Vevelstadvei, Langhusveien og Tussestien
tar et helt nytt boligfelt nå form. Her bygges det både små og store leiligheter
og flotte rekkehus rundt et nærsenter med
blant annet supermarked og frisørsalong.
Solsikten ligger på en høyde øverst i Tussestien, ved siden av rekkehusene i
Humlerekka. Her får du den beste utsikten og de flotteste solforholdene!

Fosstjernet
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Salg ved:
TOSTRUPGÅRDEN EIENDOMSMEGLING
Karl Johans gate 25
0159 Oslo
Tlf. 22 40 12 90
Fax 22 40 12 81
E-post: post@tostrupeiendom.no

Kontakt for visning:
Prosjektansvarlig: Tor-Arne Eng
Tlf: 90 98 98 99
E-post: t-a.eng@online.no

www.solsikten.no
tamtam.no

