
I vår innholdsrike bolig «ØH-100» kan din familie boltre seg på hele 157 m² i to fulle etasjer, 
hvor hovedfunksjoner er lagt til annen etasje. Du finner hele 4 soverom i boligen og egen 

bi-inngang gjennom vaskerom. I tillegg har boligens tilbygg garasje og bodplass 
på 24 m², og med en direkte adkomst til boligdel. Populær takterrasse. 

Her vil hele familien leve «enkelt» og godt!

Særegen funkisbolig
på Norheim 

Kr 4.590.000,-
+ omkostninger



Med god og usjenert beliggenhet i populært boligområde i Vedavågen (gnr. 5 bnr. 393) har vi planlagt denne 
moderne boligen på en stor og lettstelt tomt. God beliggenhet med kort avstand og umiddelbar nærhet til 
barnehager, skoler, butikker, idrettsanlegg, friområder og offentlig kommunikasjon. 

Dette er en svært innholdsrik bolig med gode og praktiske planløsninger. Et skjermet og godt overbygd inn-
gangsparti for vær og vind med parkeringplass i carport og en utvendig sportsbod. I første etasje møtes 
du av en romslig hall på 22 m2 og god plass til yttertøyet til hele familien. Her finnes også 2 soverom og et 
dobbelsoverom, stort vaskerom/teknisk rom, familiebad og adskilt kjellerstue for lek og TV-titting. Videre  
til annen etasje finner du hovedsoverommet plassert, et stort baderom, gang, liten bod og åpen kjøkken/ 
stueløsning på hele 46 m2. En flott to-fløyet balkongdør leder ut til en herlig solrik takterrasse på 38 m2  
og videre en utvendig trapp ned til uteområdet. Det gode inneklimaet sikres av frisk, forvarmet luft fra  
balansert ventilasjon.

Selveiertomten på 875 m2 vil bli opparbeidet og forberedt for raking og isåing som egeninnsats.  
Gruset innkjørsel/gårdsplass og delvis naturtomt. For nærmere beskrivelse av boligens leveranser  
og byggemåte, se egen leveransebeskrivelse. 

Jeg er solgt! Når kan jeg flytte inn?
Rammesøknad innsendes i 1. kvartal 2016, avhengig av kontraktsinngåelse. 
Forventet overtakelse er estimert til ca 1 år etter kommunens igangsettingstillatelse er gitt. 

Pris/ oppgjør 
Boligen tilbys for        kr.  4.390.000,- 
2,5% dokumentavgift til staten      kr.          17.250,- 
Panteattest        kr.                172,-
Tinglysningsgebyr obligasjon      kr.              525,-
Tinglysningsgebyr skjøte       kr.              525,-
Totalpris, inkl. omkostninger:      kr.  4.408.472,-
      
10% av kontraktssum forfaller ved kontraktsinngåelse og resterende 90% ved overtakelse.
Ved inngåelse av kontrakt før 1. april gis fast pris. Reguleres deretter i henhold til SSB’s indeks pr. 15. juli 2015. 

Her får du mye plass
til hele familien!

Oasen Storsenter

Café mm

Shape trening & Vel

Norheim kirke
Øklands Botaniske hage

Post i butikk

Pizzabakeren



Bebygd areal: 132 m2       Bruksareal bolig: 166 m2     Carport/utvendig bod: 35 m2    Antall soverom: 4

www.oddhansen.no



Sundvegen 20, 4250 Kopervik
Telefon: 982 66 260

E-post: post@oddhansen.no

www.oddhansen.no

Hilde Trondsen
Selger bolig

412 50 565 
hilde@oddhansen.no


