Ti lekre, moderne funkisvillaer med stor takhøyde
I GRØNNE LIER!

NOSTEKOLLEN
– i grønne Lier!

Velkommen til aktive, grønne Lier!

Lier ligger som en grønn oase mellom Drammen og Asker. Grønn og frodig, fordi store
deler av arealene benyttes til landbruk. Men her finner du også et variert næringsliv, aktive
lokalsamfunn, ti skolekretser, strandlinje i begge ender, mange fine badeplasser og store
skogområder med flott turterreng både sommer og vinter. Med bil kommer du til Drammen på
knappe fem minutter og til Oslo på ca. 25 minutter.

En trygg oppvekst

Barna har det godt i Lier. Her er skoleelever og barnehagebarn klare vinnerne i forslaget til
handlingsplan for perioden 2007 til 2010.
Når familien bor på Nøstekollen lokker store, grønne friarealer til lek og spill i trygge om
givelser. Det er gangavstand til barnehage og sikker gangvei til Høvik skole for de minste, og
Stoppen ungdomsskole og St. Hallvard videregående skole for de litt større barna.
Både Stoppen ungdomsskole og Høvik barneskole får et splitter nytt skolebygg om tre år.

Mye å gjøre for aktive små og store

Lier er kjent for sine flotte friluftsmuligheter. Her bor du i en aktiv bygd med et vakkert, grønt
og bølgene kulturlandskap. Du kan velge blant et bredt kulturtilbud og mange spennende
aktiviteter – både sommer og vinter. Turmulighetene er mangfoldige, uansett om du fore
trekker å gå på ski, sykle eller bruke føttene.
Rett i nærheten av Nøstekollen finner du blant annet tennisbaner, idrettshall og svømmehall.
Tar du turen rett opp i veien befinner du deg i hjertet av Drammensmarka (Årkvilsa) hvor det
er flotte turområder, lysløyper og fine bade- og fiskemuligheter.

Funkisvillaer med lys, sol og ren eleganse ...

Lekkert design og stor takhøyde!

Rett utenfor Drammen i retning Oslo ligger Kjellstad i Lier;
et trivelig og rolig villaområde omkranset av frodige jorder
og vakker natur. Her kan hele familien finne ro i vakre omgiv
elser og samtidig har kort vei til byens tilbud. Rett utenfor
stuedøren finner du en rekke muligheter for aktiviteter,
turer og rekreasjon; både for store og små.

Villaene på Nøstekollen er helt spesielle, både når det
gjelder eksteriør og interiør. Inne vil du få store, luftige rom
og elegante planløsninger. Her får du rom for stille aktiv
iteter og ro, og samtidig god plass til sosialt fellesskap
med mange gode venner og familie. Alle villaene har stue og
kjøkken-delen beliggende i 2. etasje hvor utsikten blir flott
og takhøyden på nærmere 3 meter!

I krysset mellom Nøsteveien og Kjellstadveien kommer ti
lekre og romslige funkisvillaer beliggende på en liten kolle,
med et hav av lys og luft både inne og ute. Arkitekturen er
spennende og utradisjonell, og møter moderne familiers
krav til funksjonalitet, design og estetikk på en helt spesiell
og særpreget måte.

På toppen av kollen ligger fire kjedede eneboliger på rekke,
i midten kan du velge blant fire lekre villaer og helt nederst
finner du to, romslige eneboliger. Alle boligene får fire
soverom, carport/biloppstillingsplass til to biler (tilvalg) og
flotte, store terrasser i tillegg til hageområder rundt huset.
På de neste sidene kan du se plantegningene på hver villa og
velge den som passer deg og din familie best!

Villa 1 og 2

Villa 3 og 4

– Spennende vinkler på toppen av kollen!

– Lekre kjedede boliger på toppen!

Villa 2
Bolig 1. etasje 49,6 m2
Åpent overbygd areal /
carport
34,6 m2
Sportsbod
5,5 m2
Sum BRA

Villa 1
Bolig 1. etasje 52,1 m2
Åpent overbygd areal /
carport
24,1 m2
Sportsbod
4,7 m2

Villa 4
Bolig 1. etasje 49,6 m2
Åpent overbygd areal /
carport
34,6 m2
Sportsbod
5,0 m2

Villa 3
Bolig 1. etasje 49,6 m2
Åpent overbygd areal /
carport
34,6 m2
Sportsbod
5,1 m2

Sum BRA

Sum BRA

Sum BRA

80,9 m2

89,3 m2

89,7 m2

Villa 2
Bolig 2. etasje
74,2 m2
Overbygd terrasse 21,6 m2
Sum BRA

89,2 m2

Villa 4
Bolig 2. etasje
74,2 m2
Overbygd terrasse 20,8 m2

Villa 3
Bolig 2. etasje
74,2 m2
Overbygd terrasse 20,4 m2

Sum BRA

Sum BRA

95,0 m2

95,8 m2
Villa 1
Bolig 2. etasje
68,6 m2
Overbygd terrasse 14,1 m2
Disse boligene ligger som en kjedet
bolig på toppen med flott utsikt. Her får
du en planløsning for den utradisjonelle;
med spennende vinkler og rominnde
ling. Den luftige stuen med delvis åpen
kjøkkenløsning er på nesten 60 kvm!

Sum BRA

82,7

m2

Villa 3 og 4 har like planløsninger som gir
deg store, luftige rom i hele huset. Praktisk,
moderne og lettstelt! Hovedsoverommet har
walk-in garderobe med svært god plass. Her
er stue- og kjøkkendelen på hele 67 kvm.

94,6 m2

Villa 5, 6, 7 og 8

Villa 9 og 10

– Trivelig og sosialt med mulighet for ekstra stor terrasse!

Villa 5, 6, 7 og 8 har like planløsninger
med romslige soverom (det ene med
walk-in garderobe) og stue/kjøkken på
77 kvm. Her blir terrassen spesielt stor;
hele 47 kvm (tilvalg) gir muligheter for hy
ggelige kvelder med mange gode venner!

– Nederst på kollen med romslig kjellerstue!

Villa 5, 6, 7 og 8
Bolig 1. etasje
Åpent overbygd areal
Sportsbod
Garasje

65,2 m2
43,3 m2
5,6 m2
17,6 m2

Sum BRA

131,7 m2

Villa 9 og 10
Bolig 1. etasje
73,9 m2
Åpent overbygd areal 26,9 m2
Sum BRA

Villa 5, 6, 7 og 8
Bolig 2. etasje
Overbygd terrasse
Øvrig terrasse

88,2 m2
18,5 m2
28,8 m2

Sum BRA

135,5 m2

Med barn i huset er det en drøm å ha egen
kjellerstue! Helt nederst på Nøstekollen ligger
to, store eneboliger som i tillegg til tre soverom
og arbeidsrom, har fått en flott kjellerstue hvor
familiens unge kan trekke seg tilbake. Her er
stuen og kjøkkenet på 63 kvm. og den vinklede
terrassen gir deg en trivelig solkrok – helt for
deg selv!

Villa 9 og 10
Bolig 2. etasje
Åpent overbygd areal
Øvrig terrasse
Garasje / sportsbod

79,4 m2
21,0 m2
6,6 m2
39,0 m2

Sum BRA

146,0 m2

100,8 m2

Verd å vite om villaene på Nøstekollen
Generelt

ges inn 5cm isolasjon i vegger.

Prosjektet ligger i Nøsteveien, Lier kommune.

Innv.dører:

Prosjektet består av 6 stk. eneboliger og 2 stk sam
menkjedede boliger.

Himling mot yttertak:

Denne byggebeskrivelsen er utarbeidet for å orien
tere om prosjektets og bygningens viktigste bestand
deler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom
beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det all
tid denne byggebeskrivelse som er retningsgivende.
Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise
forhold som ikke er i samsvar med leveransen, så som
møblering, fargevalg, dør og vindusform, byggmessige
detaljer, for eksempel fasadedetaljer, materialvalg,
beplanting etc.

Konstruksjon/fundamentering

Byggene fundamenteres på såler og ennkelt stående
fundamenter.

Boligenes konstruksjoner:

Bygningene utføres med bærekonstruksjoner i
betong/tre.

Yttervegg:

19X148 mm dobbelfals – 11 mm utlekt. – 9 mm gu
plate – 36x198 m / 20 cm isolering – 0,15 mm plast
folie – 13 mm gipsplate. Ytterkledning grunnes og
påføres ett strøk beis, farge hvit.

Bjelkelag:

13 mm gipsplater – 30 mm nedfôring – 300 i bjelker.
– 15 cm isolering – 23 mm gulvspon.

Tak:

Fabrikkproduserte takstoler – 15 mm kryssfiner
– protan takbelegg.

Takrenner – beslag:

Farget metall takrenner og nedløp alle nødv. beslag i
farget stål. Pipe helbeslås med farget stål.

Standard innvendig behandling
Vinduer:

Hvitemalte glidehenglede og faste vinduer, 2 lag
glass.

Hoveddør:

H-dør (som tegning) hvit med glass og hvit karm.

Terrassedør:

H-dør hvit med 2 lag glass.

Balkonger:

Tette terrasser med rekkverk som tegning og impreg
nerte bord på gulv.

Innv.vegger:

36X68 mm reisverk med 13 mm gipsplater på begge
sider. 48X98 mm reisverk brukes i bærevegger. Det
monteres 15 mm rupanel under gips på bad. Det leg

Diplomat type: “Contur 1 ” hvit dørvridere med stål
utseende.
30 cm mineralull – 13 mm gipsplater.

Listverk:

Hvite glatte lister rundt vinduer, dører og tak.
Eiklakkert parkettlist på gulver.

Parkett :

Boen 15 mm eik, type “Conserto”

Garderobe:

100X210 cm. Det monteres 1 stk hvit kombi gard
erobe på små soverom og 2 stk på stort soverom.

Kjøkken:

Leveringsomfang fremgår av kontrakts tegningene.
Sigdal type: “Strada hvit”.
Grep: tråd 256. hk000164.
Benkeplater: laminat 30 mm abs forkant.
Lyslist: hvit rett.
Oppvaskbenk leveres med kum med rustfritt
stålbeslag.

Innv. trapp:

Hvit med lakkerte furu trinn.

Utv. trapper:

Monteres i impregnert trevirke.
Murer:
Pipe og brannmur monteres og pusses i begge etasjer.

Flislegger:

Gulver: 20x20 cm lys grå standard fliser på gulver i
bad/vaskerom.
Vegger: 20x20 cm hvit bølje på vegger i bad og under
overskaper på kjøkken.

Maler:

Sparkling og 2 strøk antikk hvit på alle vegger og tak.
Utvendige murer males ikke.

Garasjer:

(Levert som standard kun til hus 1, 2, 3 og 4).
Uisolert garasje. Hvit aluminiums port med el. portåpner.

Tekniske anlegg

Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inn
tegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt.
Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er
hensiktsmessig og nødvendig.

Rørlegger:

Det leveres og monteres 2 stk Gustavberg klosett
– 2 stk servanter – 1 stk dusjkabinett type Ifø hvit
”Primær” – dusjbatteri med garnityr – 1 stk 60 cm
servantskap – stk. 30 cm underskap - 2 stk. 30 cm
overskap – speil – lyslist – hvit glatt.
200 liter bereder – 1 stk. utekran – montering av
kjøkkenbenk – vann og avløp for vaskemaskin.

Elektriker:

Hovedkabel fra inntak til sikringsskap – cw jording
skabel i såle – 80 stk punkter (bryter og lampe regnes
som ett punkt).
Stikkontakter ved gulv barnesikres – varmekabel i
baderoms gulv - panelovner i stue og soverom.
Det monteres 1 stk kontakt for tilkobling til internett/
tv/telefon som inngår i de 80 punktene.
Punktenes plassering vil bli nærmere bestemt før
byggestart i møte med elektriker og hver enkelt
kjøper.

Sentralstøvsuger:

Det monteres rør i vegger med 1 stk. uttak i hver
etasje.

Ventilasjon:

Balansert ventilasjon. Type: villavent.
Eget avtrekk fra komfyr.

Fellesarealer:
Inngangsforhold:

Gårdsplasser vil blir gruset.

Utomhusarbeider:

Arealet utvendig blir grovpanert med stedlige masser,
dette gjelder også på hver enkelt tomt.
Det monteres lekeapparater i henhold til gjeldene
forskrifter.
Ny vei inn i området vil bli asfaltert.

Forbehold:

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

Tilvalgs muligheter:

Det legges til rette for å tilpasse boligen til den
enkeltes individuelle ønsker. Normalt vil dette være
avhengig av utbyggers ønsker og tidspunktet når
ønske om tilpasninger fremmes:
• Antall og plassering av tilleggspunkter for el.
tv/radio og telefon
• Endring av baderomsmøbler
• Kjøkken
• Garderobeløsninger
• Fliser
• Parkett, listverk, dører
• Farger og overflatebehandling av vegger og tak
innvendig i boligen.
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