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BRØDHOLT
Brødholt ligger i et av Norges fineste
jordbruksområder. Omringet av natur
og friluftslivmuligheter har Brødholt
likevel kun 5 minutter gange til
jernbanestasjonen. Dette prosjektet
består av flere byggefelt som oppføres
trinnvis. Det femte byggefeltet er Fiol–
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feltet som består av 9 eneboliger i
rekke. Husene er friske og moderne,
men bærer et tradisjonelt norsk preg.
Brødholt tilbyr den ro og stillhet man
ønsker rundt hjemmet sitt, nydelig
utsikt og frisk luft; et ideelt sted for
hele familien.
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SITUASJONSPLAN
Det femte byggefeltet er Fiolfeltet.

Sol på området:
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Beliggenhet
Eiendommen ligger flott til på en høyde
omtrent en kilometer fra Tomter sentrum.
Solrikt og med fin utsikt over grenda
og landskapet, med kveldssol til rundt
22:30 om sommeren. Her kan du ha
gress mellom tærne og nyte roen i
egen hage.

SKOLE
10 MIN

BIBLIOTEK

Området
I Tomter sentrum finner du blant annet
barneskolen med 171 elever (2014/
2015). Skolebussordningen ligger bare
250 meter fra eiendommen. Du har
togforbindelse til Ski og Oslo vestover
og Spydeberg og Mysen østover.
I tillegg er det butikk, kiosk, bibliotek,
pizzarestaurant, kunstkafe, pub og
idrettsplass med kunstgressbane og
klubbhus. En lettvint tursti går fra
eiendommen til idrettsplassen.
Det er også mange fine turområder i
nærmiljøet sommer som vinter.
Hobøl kommune har en sentral beliggenhet på grensen mellom Østfold og
Akershus fylke og har rundt 5000
innbyggere. Kommunen ligger
sentralt ved E18 og jernbanen, Østre
linje og mange av innbyggerne i Hobøl
arbeider i Oslo og Akershus.
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9 MIN

KIWI

TOG

6 MIN

10 MIN

KUNSTKAFÉ
6 MIN

Kollektivt
Det tar 5 min å gå fra Brødholt til Tomter togstasjon. Reisetiden til Oslo er ca. 40
minutter med tog, buss eller bil. Ski, Askim og Moss er byene som ligger aller
nærmest. Byggeaktiviteten er stor i kommunen, med mange spennende utbyggingsprosjekter på gang. Hobøl er en kommune i sterk vekst.

Med Bil
Fra Oslo –
Følg E18 fra Oslo sentrum i retning Askim. Ved Elvestad-krysset svinger
du til venstre mot Tomter, RV120 Enebakkveien. Følg så denne veien mot
Tomter sentrum. Like før sentrum, tar du til venstre på Tolfshusveien. Følg
denne veien 200 meter, så finner du Fiolfeltet på venstre hånd.
Fra Ski –
Følg «Flyplassveien» til Tomter jernbanestasjon. Ta til høyre på RV 120 og følg
veien 1 km, så tar du av Solliveien opp til høyre.
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ARKITEKT NIELS TORP

OM BRØDHOLT

Det er et herlig sted for
barn å vokse opp med mye natur
og friluftslivmuligheter i området.
- Arkitekt Niels Torp

Hva gjør at dere ønsker å utvikle nettopp
dette området til et nytt boligprosjekt?
Det består av en interessant sammenstilling av ulike komponenter. Like ved
ligger et senter og en jernbanestasjon
som er under utvikling. Vi skal lage et
torv og bygge virksomheter rundt dette
torvet som skal bidra til at man får et
fint folkeliv der. Dette ligger tett på en
liten vei som skal bli en miljøgate. I kort
gåavstand derfra, så har vi et av Norges
absolutt fineste jordbruksområder som er
bestemt for å være et utbyggningsområde for boliger.
Landskapet har veldig fine
naturkvaliteter, samt en ro og stillhet
man gjerne vil ha rundt hjemmet sitt.
Sammenstillingen av bygdesenteret,
tettkontakt til jernbanestasjonen, samt
den landelige idyllen, vil være fin for et
fremtidig familiesamfunn.
Hvordan gikk dere frem i utformingen
av et såpass stort felt i relativt uberørt
naturområdet?
Du går grundig inn i området og forsøker
å sanse de verdiene som slår imot deg
med en gang du kommer, også gjelder
det å lage en bebyggelsesplan som
underbygger kvaliteten av det du ser.
Det som slår deg når du kommer dit er
at du er på toppen av verden. Du står på
et vannskille når du er ved Brødholt gård,
og du ser landskapet ut på hver side. I
midten lar vi en naturpark stå uberørt og
viser hvordan terrenget opprinnellig så ut.
Vi vil lage små grender på ca. tjue hus
og forestiller oss tett, men lav bebyggelse
av delvis klassiske hus og noen friskere
innslag innimellom. Du får en polaritet
mellom det som er helt ubebygget i
naturparken, og en overgang til et tett,
trivelig og solrikt fellesskap mellom
PROSJEKTET BRØDHOLT

husene som vi har jobbet mye med. Det
er hustyper som har et norskt preg og
som er tidløse i sin arkitetktur.
Kan du si noe om fremtidige planer for
Brødholt/Tomter?
Tomter er i dag et lite sted som er på
vei til å bli større. Jernbanestasjonen er
under utvikling, og det er viktig i denne
sammenhengen. Den gjør at du blant
annet kommer deg lett til Oslo, og du får
en effektiv og grei reisetid. Det er reisetiden som først og fremst er problematisk
for folk som bor utenom arbeidsstedet,
men i fremtiden vil Østfold regionen
knyttes mye tettere sammen. Dessuten
er det flere tettsteder i nærheten for
eksempel Ski og Ås som også genererer
mange arbeidsplasser.
Jeg tror at når Tomter sentrum
begynner å vokse, vil man oppfatte fordelene ved både det landelige og det mer
tilbudsbaserte livet. Jeg håper senteret
vil vokse langsomt og fredelig og bli til et
sted der det er koselig å bo.
Hva tilbyr dette prosjektet
en boligkjøper?
Vi tegner nye og moderne hus, men jeg
pleier å være «myk i følelseslivet» når
det gjelder hus. Jeg er glad i det som er
imøtekommende og vennlig og legger
stor vekt på sol og klima.
Jeg er opptatt av at mennesker skal
møtes på en positiv måte. Alt ligger til
rette for at det blir en god helhet ut av
dette. Hvis man er heldig, kan det tenkes
at den idyllen som er knyttet til gårdsliv
og det tradisjonelle norske landbruket, gir
en følelse av tilhørighet for de menneskene som flytter hit. Jeg tror det er et
godt familested, med en skole, bibliotek
og gammel brannstasjon i nærheten. Det

er et herlig sted for barn å vokse opp med
mye natur og friluftslivmuligheter i området, med hester og dyr i alle kategorier.
Det er et inviterende miljø, og dersom
man i tillegg lager et godt sosialt miljø kan
det bli veldig fint. Hvis man finner entusiastene med tiltakslyst er det duket for at man
kan få til ganske mye her.
Hvor hentet du inspirasjon til
dette prosjektet?
Når du bygger i et området hvor du finner
et gammelt gårdsmiljø har du et slags krav
på deg til å bygge oppsluttende. Dette har
vært en inspirasjon vi har vært følsomme
ovenfor. Du skal ikke late som du er på en
gammel gård, men det er viktig å passe
på at vinkler, høyder, dimensjoner og
materialer ser ut som det hører hjemme
der. Det vi har lagt vekt på er å lage hus der
noen av dem er utfordrende i form, men
som knytter an en tradisjon man vil kjenne
igjen.
Hva vil du si til de som flytter inn i
Brødholt husene?
Ansvaret de har når de flytter inn i et så
vakkert og naturskjønt området er å sørge
for at det blir et godt sosialt miljø. Jeg
håper den fantastiske naturen vil påvirke
dem i deres daglige liv. Det er jo vårt håp
som arkitekter at vi skal bidra til noe som
er bra for mange. Det er opp til dem som
bor der å ta vare på en positiv helhet.
Vi har forsøkt og ikke lage for store
grender, sånn at man får en gruppe med
familier som bor omkring et lite tun. Det
er fredfullt uten buldrende trafikk og
farlige biler. Du er omringet av natur, og
fordi det er sol, nydelig utsikt og frisk luft,
vil dette føles trygt og godt. Jeg tror det
er lett å være barn her, og jeg tror det er
lett å være forelder også.
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Det som slår deg når du kommer
dit er at du er på toppen av verden.
- Arkitekt Niels Torp

18 FIOLFELTET

19

20 FIOLFELTET

21

22 FIOLFELTET

23

24 FIOLFELTET

25

26 FIOLFELTET

27

te

rre

ng

be
a

10
6.
75

105
.0

106.2

rb
ei d
es

Boligtyper
til

N

/fr
a

V

106.0

Type Engfiol NY: Kjøkken og stue oppe,
Terrasse til høyre for inngangen

de
nn
el
in Ø
j en

Type Engfiol NY med speilvendt dør til takterrasse:
Kjøkken og stue oppe, Terrasse til venstre for inngangen
Carport- ulike typer

104.

0

Terrasser/tremmegulv
103.0

rpo

rt 1

5

108.
0

10
r
dø

10
0
5.1

3
Ca
rpo
rt

fio
Eng

6.

96.0

98.0

97.0

10
0.0

10
2.0

Tegn.type

11

Målestokk:

Løpenr
.

Formål.

06

1:200
A1

Rev.

A

5

A Tegningsutsendelse 21.02.19
Rev Endring

PSC
Utført

ADB
Kontr.

21.02.19
Dato

3

Y

IARK
LARK
RIB

°
20.2

rb
eid
es

0

RIV

HUSTYPE

PRIS

1

125

122,7

FIOL R

4 500 000,-

2

125

122,7

FIOL R

4 450 000,-

3

125

122,7

FIOL R

4 550 000,-

4

125

122,7

FIOL S

4 550 000,-

5

125

122,7

FIOL S

4 450 000,-

6

125

122,7

FIOL S

4 550 000,-

7

125

122,7

FIOL S

4 550 000,-

8

125

122,7

FIOL S

4 450 000,-

9

125

122,7

FIOL S

4 550 000,-

RIE
RIBr
RIG
RIAKU

Prosjekt:

BRØDHOLT GÅRD
Tiltakshaver/Entreprenør:

FOLLO

R: Rettvendt S: Speilvendt

10
2.0

10
1.0

10
3.0

10
4.
0

10
5.0

te

10
6.0

rre
ng

.0
107
10
7.0

be
a

108.

10
9.0

P-ROM

ARK

5.

t3
por
Car

Systemkode

5

110.0

112.0

111.0

Carport 4

Fag

A

ti l
/fr
a

106.35

Lek: 99m²
113.0

de
nn
el
in
jen

105

.60

Engfiol NY

114.0

ti l
/fr
a

Cote sokkelhøyde

de
nn
el
in
jen

106.5

lN

4.

99.0

lN
fio

5
4.
8
10

.7
105

5.30

rb
eid
es

c+ xx

Etasje

10
1.0

5.
0
10
Y

3

11
5.0

be
a

Forslag brannvegger

C
arp
ort

0
113.

3.0
11
114.0

Lek: 63m²

0

rre
ng

Inngangsside bolig

Format:

6.0

te

3.
3.0
10

BRA

Byggegrense

FELT 2B. Situasjonsplan

En
g

9.

8.

2

Lek: 65m²

0

ort 4

104.75

10

Carp

ort
rp
Ca

Y

5.0

85

lN

10

Engf

111.

0

iol NY

o
gfi

98.0

105.0

En
g

9.8
5
10
112.0

5
1.
112.

85
0.
11

Carport

Engfio
l NY Sdø
r

fio

lN
Y

7.

97.0

11

105.00

104.85

En

11

113.0

0
1.

99.0

110.0

0.0

Sdør

0
110.

Engf iol NY

11

rt 2

2.

105.25

00

rpo

.0
100

YS
lN
gfio

.0
109

En

5.5

Ca

Formålsgrense/feltgrense

a denne linjen

5.3

Linjesymboler

1.

terreng bearbeides til/fr

Ca

10

1.
11

S

102.0

5.5

BOLIG

Hekk

0
101.

107.
0

10

107.
0

7.0
10

Prisoversikt

Byggherre arkivnummer:

FELT 2B. Situasjonsplan

ARK prosjekt nr:

Opprettet dato:

8012300

24.01.2019

Status:

Målestokk:
Format:

Etasje

28 FIOLFELTET

Fag

A

Systemkode

Tegn.type

11

Løpenr
.

06

Formål.

5

Tegnet:

Kontrollert:

PSC

ADB

1:200
A1
Rev.

A

29

40215 (HUS5)-PLAN 1

Plan 2. etasje
2.

1.

3.

4.

Hus nummer 1-9

5.
7.

ÅP

G
NIN

6.
8.
9.
TAKTERRASSE
40215 (HUS5)-PLAN 3
30,6 m 2
STUE/KJØKKEN
53,7 m2

Plan 1. etasje
INNGANG
17,0 m2

SOVEROM 3
8,6 m 2
TEKN
2,3 m2

CARPORT
19,5 m2
BOD
10,0 m2

Terrassen vil variere noe i størrelsen i de ulike boligene
BAD 1
5,6 m 2

WC/VASK
3,8 m 2

Plan 3. etasje
SOVEROM 2
8,8 m 2
SOVEROM 1
12,0 m 2

i
Enebolig i kjede
P-ROM:
122,7 m2
BRA:
125 m2
TERRASSE: 30 m2
Terrassen vil variere noe i
størrelsen i de ulike boligene
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HEMS
8,8 m 2
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LEVERANSEBESKRIVELSE
FIOLFELTET
09.02.2018

Dette dokumentet angir den generelle leveransen av boligene i Brødholdt.
Utover denne beskrivelse og hva
som inngår i leveransen, tilbyr hus
leverandøren ABCHUS, tilvalg og
endringer i samsvar med hva du som
kunde måtte ønske.
Leveringsbeskrivelse for boligen
g jelder alltid fremfor tegning.
Komponenter som er angitt med
stiplede linjer på tegninger er ikke
med i leveransen.
Det forbeholdes retten til å foreta
endringer i konstruksjon, materialvalg
samt valg av leverandører og utstyr,
under forutsetning av at dette ikke
endrer opprinnelig funksjon, pris,
kvalitet eller rominndeling.
Toleranseklasser: Generelt leveres det
etter toleranseklasser i henhold til NS
3420, med normalkrav for trehus.
1. BESKRIVELSE AV PARKERING,
UTOMHUS-ANLEGG OG FELLES
ANLEGG
Det opparbeides parkeringsplasser
og 1 parkeringsplass i carport. Denne
leveres uisolert. Se sit kart
Utomhus arealer opparbeides i
henhold til godkjent utomhusplan.
Støttemurer iht. tegning leveres hvor
terrengtilpassing ikke lar seg arrondere med stedlige masser.
Felles adkomstveier blir anlagt i.hh.t
tegning og asfaltert.
Privat veier innenfor tomten leveres
med grus.
Private utomhus arealer leveres i
40 FIOLFELTET

hovedsak grovplanert med stedelige
masser. Videre opparbeidelse og
beplanting besørges/bekostes av
kjøper.
Det opparbeides en felles lekeplass
på området, i tillegg til at det leveres
to fellesarealer som blir tilsådd. Se
utenomhusplan.
Grunnmur og plate på mark:
Gulv mot terreng leveres som støpt
plate på mark med isolasjon, ringmur
og radonduk.
2. BJELKELAG, ETASJESKILLER
OG GULV
Standard bjelkelag mellom 1. og 2.
etasje leveres enten i prefabrikkerte
elementer eller plassbygges.
•
•
•

Bjelkelaget prosjekteres og
dimensjoneres i henhold til
g jeldende toleransekrav.
Bjelkelag mellom 1. og 2. etasje
leveres isolert 150 mm.
I etasjeskille mellom 1. og 2.etasje
leveres 22mm fuktbestandige
gulvsponplater som undergulv.

3. UTVENDIGE VEGGER
Standard vegg
Kledning med liggende retning som
vist på fasadetegning. Kledning er
grunnet på fabrikk.
• Utlekking for lufting av kledning.
• Vindtettplate og vindsperre duk
• Bindingsverk
• Mineralull

•

Plastfolie som innvendig
diffusjonssperre

4. YTTERTAK
Tak
Leveres tekket med papp, type sort
Takrenner og nedløpsrør
• Takrenner og nedløpsrør leveres i
plastbelagt stål. Farge sort.
• Takrennekroker og nedløpsrør,
samt holdere for nedløpsrør
leveres behandlet fra produsent i
farge sort. Isoleres med isolasjon,
plast og utlekking.
5. VINDUER OG UTVENDIGE
DØRER
Vinduer
Vinduer med energiglass som
tilfredsstiller byggeforskriftenes (TEK
17) krav til u-verdi.
Vinduer leveres overflatebehandlet
fra fabrikk i farge hvit (S0502Y)
innvendig den bekles med aluminium
utvendig farge iht arkitekt.
Hoveddør
Dørblad leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk
Hovedinngangsdør leveres utadslående med vrider, forsikringsgodkjent
(FG) låskasse og sylinder.
Det medfølger 3 stk nøkler til hver
bolig.
Balkong/terrassedør
Balkongdør leveres utadslående med
glasshøyde iht. tegning. Dørene

leveres ferdig overflatebehandlet og
med energispareglass.
6. INNERTAK (HIMLING)
Himlinger i boligrom
Himlinger leveres med 13mm gipsplater som er sparklet og malt i hvit.
Alle matte overflater leveres etter
toleranseklasse K2. Listefritt mellom
tak/vegg som standard.
7. INNVENDIGE VEGGER OG
DØRER
Innervegg mellom boligrom
Standard bindingsverk i varierende
dimensjoner tilpasset bærekonstruksjoner og rørføringer, isolert og kledd
med gipsplater som er sparklet og
malt i hvit (S0502Y) Alle malte overflater leveres etter toleranseklasse K2.
Innvendige vegger er isolert med
70mm isolasjon.
Innvendige yttervegger
Innvendige yttervegger med unntak
av bad leveres isolert og kledd med
gipsplater som er sparklet og malt i
hvit(S0502Y).
Vegger våtrom
Bad: Det leveres baderoms kabiner.
Standardflis på vegg er 30x60 grå og
30x60 grå på gulv.
Detaljer se produktheftet.
Dører
• Innvendige dører og karmer er
ferdig overflatebehandlet med
flat terskel.
Dører av type hvit formpresset slett
overflate med låskasse og vrider.
8. INNVENDIGE
GULVOVERFLATER
Teknisk rom
Det leveres flislagt gulv i 30x30 m/
grå utførelse.

Entre/hall
Det leveres flislagt gulv i 60x60 cm
grå utførelse.
Wc/vaskerom leveres med 30x30 grå
utførelse
Utover det leveres det 3-stavs
eikeparkett i alle oppholdsrom
9. LISTVERK OG FORINGER
Foringer og listverk til vinduer og
dører samt listverk til gulv og tak
leveres overflatebehandlet i hvit fra
fabrikk.
Listverk leveres av typen slett
Flikk, fuging og overmaling etter
montasje er ikke del av leveransen.
10. INNVENDIG TRAPP
• Trappa leveres overflatebehandlet
med hvit grunnede vanger,
rekkverk,
• håndløper, og hvitmalt furu i
trinnene
• Trappen leveres med lukkede
trinn. Rekkverk/håndrekke på
• begge sider av trappeløp.
• Der det er hems leveres det en
hemstrapp. Den er enklere i
utformingen.
11. KJØKKEN OG BAD
• Det leveres et kjøkken. Tilvalg
etter avtale. Hvitevarer er ikke en
del av leveransen. Se vedlegg
• På badet leveres en stk 120 vask
med skap og speil. På wc leveres
det en 60 vask med skap og speil.
12. VENTILASJON
Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmeg jenvinning.
13. SANITÆR- OG
RØRLEGGERARBEID
Anlegget leveres som rør-i-rør

system og water safe med 2 punkter.
Nødvendig lufting for avløp føres over
tak i egen takhatt.
Utstyr inntegnet med stiplede/brutte
linjer er ikke en del av leveransen.
Nedenfor angis den generelle
leveransen av sanitærutstyr
•
•

Sluk i gulv
Vannbesparende hvit vegghengt
toalett med sete og lokk
• Dusj leveres med ettgreps blande
batteri og dusjgarnityr.
• Blandebatteri til kjøkkenbenk
type ettgreps svingbart komplett
med uttak for oppvaskmaskin
• Varmtvannsbereder 200 liter
med barnesikring mot skolding
med blandeventil.
• Kran for hagevanning med 1/2”
ut kaster og innvendig avstenging
Det leveres en stk dusjvegg.
Følgende utstyr inkl. nødvendig
røropplegg inngår ikke i standard
hus-leveranse:
Badekar, dusjkabinett og bidet.
14. ELEKTRISKE
INSTALLASJONER
Generelt
Installasjonen leveres som skjult
anlegg med innfelte hvite stikkontakter og brytere i alle boligrom.
På lydvegg/lydhimling og i uisolerte
boder, kjellerrom og i garasjekjeller
legges åpent anlegg med kabel og
utenpåliggende hvite stikkontakter og
brytere.
Det leveres automatsikringer og jordfeilvern på hver kurs. Stikkontaktene
leveres med innbygget barnevern,
bortsett fra jordingsstikkontakter for
stasjonære bruksg jenstander som
er slik plassert at de vanligvis ikke
tilknyttes andre apparater (f.eks.
stikkontakt for kjøleskap, komfyr
o.l.). Anlegget er dimensjonert slik
at alle oppholdsrom kan varmes opp
41

med elektriske ovner som tilkobles via
stikkontakter. Utkobling av strømtilførselen til komfyr/platetopp dersom
det oppstår fare for overoppheting.
(Komfyrvakt). Overspenningsvern kl II
i hovedfordelingstavlen.
Det leveres ringeknapp, ringeklokke og
transformator.
Det leveres ikke armatur, belysningsutstyr, elektrisk varmeovner/
panelovner
Anlegget leveres i henhold til å
tilfredsstille NEK400
15. BRANNSIKRING
Det leveres brannsluknings-apparat
iht. forskrift og 1 stk brannvarsler pr.
etasje.
16. OPPVARMING
Det leveres varmekabler på bad, wc og
entre.
Stålpipe og peis ovn leveres med som
standard.
17. SPESIELLE OPPLYSNINGER
Følgende inngår ikke i leveransen:
• Vaskeroms innredning.
• Utvendige plattinger, terrasse på
bakkeplan
• Varmeovner og varmeanlegg.
• Innvendig belysning, eller annet
elektrisk utstyr.
Det opprettes ett sameiet for prosjektet som er ansvarlig for drift og
vedlikehold av felles lekeplass, drift og
vedlikehold av intern vei.
Felles strøm for veilys.
Felles arealer som blir felles med andre
sameier vil bli driftet i ett grendelag
som består av representanter fra alle
grender.
Det er satt retningslinjer for fargevalg
på utvendige fasader.
Dette blir beskrevet felt for felt.
Dette blir valgt av ABC HUS på ett
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senere tidspunkt.
18. GENERELT
Sjakter og nedforinger:
Fremføring av tekniske anlegg i boligen
kan medføre at kanaler, rør etc må
legges åpent. I boligrom kan disse bli
synlig innkasset. Ventilasjonsenhet er
plassert på egnet sted og fordelingsenhet for interne vannrør er i hovedsak
plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre
rom avhengig av planløsning. Nedsenk
av himling på enkelte områder kan
forekomme.
Tilvalg
Hus leverandøren ABC-HUS og selger
vil innkalle til møte for g jennomgang
av tilvalgs muligheter. Frister for når
tilvalgs avtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av
hensyn til rasjonell fremdrift. Etter
tilvalgs møte får kjøper normalt ca
3-4 uker til å bestemme seg for hvilke
tilvalg som ønskes.
Særskilt tilvalgs avtale må undertegnes
og vil være bindende for begge parter.
Det vil ikke bli gitt muligheter for å
g jennomføre tilvalg til de oppgitte
priser etter at tilvalgs frist er utløpt.
Det vil ikke være mulig å g jennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som
medfører endring av oppstikk for vann
og avløp, plassering av komfyr eller
endringer av fasade. Videre vil det heller ikke være mulig å foreta endringer
fra vanlig hengslet dør til skyvedør.
Tilvalg tilbys normalt innenfor en
fastsatt tilvalgs liste som utarbeides
av selger/ABC-HUS, men det kan
gis mulighet for spesielle ønsker så
fremt disse ikke er til hinder for felles
ferdigstilling av prosjektet. Det gis ikke
tilgang til å bruke andre leverandører.

av selger med forbehold om endringer,
som av selger anses nødvendige
eller hensiktsmessige for å kunne
g jennomføre prosjektet, dog uten at
endringene forringer den generelle
standarden og kvaliteten som er
beskrevet.
Selger kan g jøre slike endringer uten
at kjøper kan g jøre g jeldene missligholdssanksjoner.
Teksten i leveransebeskrivelsen går
foran alle tegninger og andre beskrivelser.
Mindre avvik mellom tegninger og
skisser og den faktiske utførelsen av
prosjektet kan påregnes.
3D bilder og skisser er ment som
illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen.
Det som leveres, omfanget av dette
og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument, samt i
romskjemaet.
Selger forbeholder seg retten til den
endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet.
Kjøper aksepterer at eventuelle avvik
fra fremlagte opplysninger ikke danner
grunnlag for prisavslag og/eller heving.
Kjøper g jøres oppmerksom på at det
i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i
mur og betong, sprekker i skjøter på
treverk, maling m.v og i materialoverganger. Dette er normalt og kjøper
kan ikke kreve utbedret eller g jøre
g jeldende misligholdsbeføyelser for
slike forhold, med mindre arbeidet ikke
er fagmessig utført. Det tas forbehold
om trykkfeil i salgsmaterialet.

FORBEHOLD
Opplysningene i salgsmaterialet er gitt
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AKTIVITETER I
NÆROMRÅDET

BOB-BOB-DADDYDADDY-BOBBOB-SUE
ØSTFOLDBADET har et komplett
anlegg med svømme- og stupebasseng,terapi/helsebasseng
med 34˚C, boble- og massasjebasseng, kaldstamp, familiebasseng med bølger, strømkanal og
andre fasiliteter, samt badstuer,
og klatrevegg.
ostfoldbadet.no
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UT PÅ TUR ALDRI SUR
Å kunne gå på tur fra utsiden av dørstokken er en unik mulighet Brødholt gir deg.
Tomter og Hobøl byr på friluftsliv og aktivitet i alle årstider for store og små.

Flere skiløyper i lokalområdet:
• Granerud-Vientjern 		 1,3 km
• Skotbu-Vientjern 				3,8 km
• Vientjern-Breimosan-Gaupesteinhytta 3,0 km
• Vientjern-Gørjetjern-Gaupesteinhytta 3,0 km

Tomter idrettspark:
Her er Granskollen hoppanlegg,
skileikanlegg, gressbane og
grusbane.

Se mer informasjon om løypene på skiforeningen.no

Flere sykkelløyper i lokalområdet:
• Granerud-Vientjern 				1,4 km
• Kråkstad-Granerud				
4,0 km
• Skotbu-Granerud 				5,3 km
SETERSTALLEN, BRØDHOLT
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250 M
KNOLL OG TOTT
BARNEHAGE
500 M
SYMRELUNDEN
BARNEHAGE
5 MIN
NORDRE ØYEN
BARNEHAGE

6

2 MIN
FUS BARNEHAGE

850 M
TOMTER
BARNESKOLE

SKOLEBUSSORDNING
CA 250 M
FRA BRØDHOLT

barnehager i Hobøl

Mer om de enkelte
barnehagene finner du på
kommunens hjemmeside:
www.hobol.kommune.no

barnehageR
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OG TIL DE
STØRRE BARNA...

7 MIN
BEKKEBLOMEN
BARNEHAGE
11 MIN
KNAPSTAD
BARNEHAGE
17 MIN
RINGVOLL
BARNEHAGE
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Servicetilbud
Vågsenteret
Ski Storsenter

Transport
Olso Gardemoen
Moss Lufthavn Rygge

9,6 km
15,3 km

Hobøl Gjensidige Brandkasse 0,8 km
Coop Mega Spydberg
9,4 km
Vitus Apotek Spydberg
Vitusapotek Enebakk

SETERSTALLEN, BRØDHOLT

9,3 km
9,6 km

Ytre Enebakk vinmonopol
Ski Vinmonopol

9,6 km
15,3 km

Kiwi Knapstad

0,8 km

Spydeberg Helsestudio
Moloss Gym

8,7 km
12,1 km

Tomter Kunstgress
Tomterbanen

0,6 km
1,4 km

83,7 km
42,2 km

Tomter
Togstasjon

0,7 km

Tomter
Buss

0,7 km

Boligmassen i Hobøl
Annet

4%

Rekkehus

6%

Blokk

4%

Enebolig
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86%
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HEST ER BEST
INGEN PROTEST
Blixland hestesenter - Rideleir &
Rideskole. Det er høy standard
på Blixland som tilbyr rideskole
og ridekurs for både voksne og
barn. Det er stor fokus på personlig utvikling og pedagogisk
opplæring, med både norske og
utenlandske instruktører av høy
kvalitet. Sikkerhet og kvalitet er
viktige nøkkelord hos Blixland.
Prøv deg frem nybegynner eller
viderekommende. Det er tilbud
for alle.
blixland.no.

HOBØL KULTUR
Hobøl har et rikt kulturliv som omfatter kulturskole, bibliotek, museer,
ungdomsklubben Cozen i tillegg til andre lag og foreninger. Kulturskolen
gir undervisning i piano, band, gitar, fiolin, teater og slagverk. Administrasjon
og det meste av undervisningen foregår på Hobøl ungdomsskole, Knapstad.
Gå inn på Hobøl Kulturskole på facebook for mer informasjon og oppdateringer.
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FORDELER
VED Å KJØPE NYTT

Det er faktisk lov å føle seg litt heldig når du
bor på Brødholt. Ikke sånn lotto-heldig, mer
sånn ting-du-ikke-kan-kjøpe for-penger-heldig.

Det er mye som taler til fordel for å kjøpe en helt ny bolig.
Det at ingen andre har bodd i huset
før deg, gir en helt spesiell følelse,
men det er også mange økonomiske
fordeler ved å kjøpe ny bolig.

Lave omkostninger i
forbindelse med kjøp
Dersom du kjøper ny bolig betaler
du kun 2,5 prosent av tomteverdien
i dokumentavgift til staten – ikke 2,5
prosent av hele kjøpesummen
som ved bruktbolig.

Ingen budrunder
En annen fordel ved å kjøpe ny bolig
er at du slipper hektiske budrunder
som kan øke prisen på boligen.
Du kjøper boligen til fastsatt pris.

Ingen oppussing
Alt er nytt, og du slipper dermed
uforutsette utgifter til oppussing, og
all tid og krefter dette medfører.
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Mer miljøvennlig –
lavere strømregning
En ny ABChus bolig bygges blant
annet med balansert ventilasjon som
sørger for at ny frisk, filtrert og
oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom. Dette fjerner
fuktig og forurenset luft og reduserer
energikostnadene ved at du bruker
mindre energi til oppvarming.

Fem års
reklamasjonsrett
Boligen er bygget i forskriftsmessig
stand. Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din.

God tid til innflytting
Du får god tid til å planlegge flyttingen
og selge din gamle bolig. I forkant av
et boligkjøp er det en rekke valg og
forhold som skal vurderes. Som vi
nettopp har beskrevet her er det noen
klare fordeler forbundet med å kjøpe
ny bolig i forhold til å kjøpe brukt bolig.
Du er alltid velkommen til å ta kontakt
dersom du ønsker mer informasjon om
fordelene ved å kjøpe ny bolig.

SETERSTALLEN, BRØDHOLT

HVORDAN
FOREGÅR BOLIGKJØPET?

UTBYGGER

Slik er prosessen:
1. VISNING
På abchus.no, finn.no eller i aviser vil du få informasjon om
når vi har visning av våre boligprosjekter. Når du kommer på
visning hos oss, kan du få se plantegninger, illustrasjoner og
snakke med erfarent personale for å bli kjent med prosjektet
og boligene.
2. KJØP AV BOLIG
Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig, skrives en kontrakt med ABChus AS. Ved signering av kontrakten forfaller 10% av kjøpesummen til betaling. ABChus stiller garanti
for pengene, i henhold til Bustadoppføringslova. Beløpet
skal innbetales til oppgjørsmeglers konto, som står spesifisert i kontrakten.
3. TILVALGSMØTE
Etter at kontrakten er undertegnet er det tid for å velge tilvalg innenfor gitt frist men blir enige om på kontraktsmøte.
Du vil bli kontaktet eller du kontakter våre erfarne innredningsansvarlige til et tilvalgs møte. Her gjennomgås
ABChus sin standardleveranse og det synliggjøres hvilke tilvalgs muligheter som finnes. Det blir vedlagt i kontraktsmøtet ett eget hefte som viser våre muligheter. Du
vil også få informasjon om bestillingsfristene for tilvalg. For
å være sikker på at bestillingen innarbeides i boligen, er det
viktig at vi mottar bestillingen innen fristen. Dere booker
også møte med våre kvalitets underleverandører. På kjøkken er det Svane kjøkken og på elektro har dere møte med
vår elektroavdeling. Dette oppsummeres i en endringsavtale
som signeres av begge parter.

få mulighet til en kontroll av plassering av elektro punkter og
eventuelt downlight osv for å sikre at de kommer der de skal.
5. BEFARING OG KONTROLL
Når boligprosjektet nærmer seg ferdigstillelse, sendes informasjon om tidspunkt for forhåndsbefaring og overtagelse.
Dere vil også få besiktige boligen sammen med en representant fra ABChus. Noen uker før boligen din er klar for
overtagelse gjennomføres en grundig sjekk av alle overflater
og tilvalgs bestillinger.
6. SISTE INNBETALING
Før overtagelse av boligen, skal resten av kjøpesummen, som
beskrevet i kjøpekontrakten, inkludert tilvalg og endringer,
betales. Oppgjørsmegler lager da en samlet oppstilling på
hva som skal betales. ABChus må ha bekreftelse fra oppgjørmegler at beløpet er på klientkonto før overtakelse kan
finne sted.
7. OVERTAGELSEN
Nå kan du flytte inn! Du får nøkler, FDV til boligen og
skjøtet tinglyses. Det er viktig for oss at du skal trives i ditt
nye hjem. Skulle du lure på noe eller man oppdager at noe
er galt er det bare å ta kontakt med oss. Vi har 5 års garanti
på huset, men husk og meld fra så fort du skulle oppdage ett
avvik som det er reklamasjons rett på. Vi innkaller deg til en
befaring på huset etter at det er gått ett år. Her ser man om
alt er slik det skal være. Her lager man en protokoll som du
og vi undertegner. Skulle det ha oppstått noe, utbedrer vi
dette etter avtale med deg.

Vi er et eiendomsselskap som driver med utvikling, bygging og salg av
boliger. ABChus har lang erfaring
fra byggebransjen, og i tillegg mange
års erfaring fra ferdighusbransjen. Vi
kan referere til mange suksessfulle
boligprosjekter gjennom årene. Vårt
konsept er bygget på at boligen du
kjøper er ferdig prosjektert.

En ferdig prosjektert bolig medfører
mindre jobb for deg med søknadsprosess og prosjektering. De ytre
rammene for boligen er satt, mens
du kan tilpasse huset innvendig etter
egne ønsker.
Vi selger boligen før eller underveis
i byggeprosjektet, og du kan derfor
selv sette ditt personlige preg på
boligen innen den er ferdig bygget.
Det er fleksibilitet med henblikk på
materialvalg innvendig, og veien til

nybygd bolig blir enklere for deg ved
å velge oss. Det er viktig for oss å
imøtekomme behovene og ønskene
vi ser i markedet, og vi arbeider
derfor kontinuerlig med å forbedre
våre leverandøravtaler, så sluttprisen
for kundene våre blir så gunstig som
mulig.
Du kan se alle prosjektene vi har
til salgs, samt alle våre andre nøkkelferdige boliger på vår hjemmeside:
abchus.no

En av fordelene ved å kjøpe bolig av oss er at vi
har utviklet prisgunstige og konkurransedyktige
boligløsninger.

MEGLER
Foss & Co Indre Østfold
Jørgen Nilsen tlf. 958 17 739
Pål Engum Jørgensen tlf. 922 22 243

4. VELKOMMEN TIL BYGGEPLASSVISNING
Når råbygget er oppe, og det er trygt å ferdes i bygget,
arrangerer vi byggeplassvisning for våre kjøpere. Du vil også
3D-illustrasjoner er veiledende og kan avvike noe fra virkeligheten. Interiørfoto er til inspirasjon
og er tatt fra et tidligere oppført hus på Brødholt. Det tas forbehold om evt. endringer og trykkfeil.
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Det femte boligfeltet på Brødholt.
Finn den boligen som passer deg.

brodholtgard.no

abchus.no

