SVEABAKKEN

V I DS Y N

MER TID TIL
DET DU
VIRKELIG VIL

Sentralt i Malvik, i et rolig og nyetablert boligområde, gir vi deg nå muligheten til
å realisere boligdrømmen din. De 10 moderne eneboligene fra Norgeshus har stor
fleksibilitet i planløsningene slik at du enkelt kan tilpasse de til det DU trenger. Er
det mest viktig for deg med mange soverom? Eller en romslig stue? Her er det du
som bestemmer. Boligene er dessuten lettvinte og lettstelte. Utvendige kledning
og terrassedekker leveres med Royalimpregnerte trevirke. For deg betyr dette en
enklere hverdag og mer tid til overs til å bruke på det du virkelig vil.

Illustrasjon terrasse – avvik kan forekomme

“

Sveabakken Vidsyn består av fleksible boliger med
planløsninger som inviterer til å g jøre egne valg.
Hvordan vil du ha det? Ønsker du større stue i
stedet for et soverom nummer 4? Velger du 2
soverom i 1. etasje, eller foretrekker du plass til et
kontor? Mulighetene er mange. Felles er at de alle
vil gi deg en god bolig som legger til rette for en
god hverdag og et godt liv.

Illustrasjon stue – avvik kan forekomme

Eneboligene i Sveabakken Vidsyn oppføres i enden av en blindvei.
Dette gir en fredelig plassering, som samtidig er sentral i forhold til
det meste du måtte ha behov for. Beregn cirka 20 minutter med bil
til Trondheim sentrum, 15 minutter til Stjørdal og knappe 5 minutter
til Malvik Senter. Bare få minutter fra boligene finner du dessuten
barnehage, skole og idrettshall, samt flere flotte friluftsområder og
turmål som Vikhammerløkka, Midtsandtangen, Hommelvikfjæra,
Malvikstien og Flatholmen.

SVEABAKKEN VIDSYN –
FREDELIG OG SENTRALT

Alt du trenger,
kun minutter unna

Nært holdeplass for
kollektivtransport

Lettvint å komme dit
du skal

Shopping på Malvik
Senter eller Stjørdal

Barnehage, barneskole,
ungdomsskole

Cafe og restauranter
et lite kvarter unna

SVEABAKKEN
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SVEBERG HALLEN
SVEBERG BARNEHAGE

SVEBERG SKOLE

MALVIK SENTER

TRONDHEIM

STJØRDAL

MODERNE
DESIGN OG
HØY KVALITET
De 10 eneboligene i Sveabakken Vidsyn er på romslige 187 og 190 kvm, og bygges i et
moderne design over tre plan. I eneboligenes underetasje finner du gang, vaskerom/
bad, bod og 2(3) soverom. Her er det dessuten tilrettelagt for et større hobbyrom
som f.eks kan benyttes til mediarom eller treningsrom. På plan 1 ligger boligens garasje
og hovedinngang, og fra entreen går du inn en romslig stue, samt et lyst og luftig
kjøkken. Kronen på verket er boligens 2. etasje. Her ligger boligens største bad, et stort
soverom med tilhørende "walk-in closet" og en loftstue. Fra loftstuen har du direkte
tilgang til en 25 kvm stor terrasse, hvor du kan nyte gode solforhold og en flott utsikt
over Trondheimsfjorden. For et tillegg i pris, er en romslig takterrasse et mulig tilvalg.
Gjennomgående for alle etasjer er materialer og innredning av høy kvalitet.

Illustrasjon eksteriør - avvik kan forekomme

Alle eneboligene i Sveabakken Vidsyn leveres med lyse overflater som g jør at du enkelt kan sette ditt
personlige preg på boligen din. Velg blant svale, varme, og kontrastfylte farger. Uansett hva du velger skal
interiøret stemme med din personlighet. Eneboligene er ellers planlagt som moderne og tidløse.

Illustrasjon

Illustrasjon kjøkken. Avvik kan forekomme

Illustrasjon

“

Kjøkkenet er hjemmets hjerte og samlingspunkt
nummer én, sies det. Da er det viktig å ha en
innredning som både er pen, men også oppleves
som god å bruke.

Illustrasjon kjøkken - avvik kan forekomme

I Sveabakken Vidsyn har vi valgt moderne kjøkken og bad fra den danske
produsenten Aubo. Aubo er dansk design på sitt beste og g jennom tre
tiår har de satt alt inn på å skape de beste opplevelsene for kundene sine.
For Aubo er det en æressak å kunne stå inne for alt som blir levert, og
de samarbeider konsekvent med de beste vesteuropeiske produsenter
av skap- og skuffinnredning, dører, grep, benkeplater, vasker og skrog.
Med kjøkkenet fra Aubo følger integrerte hvitevarer fra Electrolux.
Denne pakken inneholder; induksjon-platetopp, integrert ovn i stål med
blant annet varmluft og steketermometer, helintegrert oppvaskmaskin,
kombi kjøleskap/fryseskap, og ventilator med integrert komfyrvakt.

Integrerte hvitevarer fra Electrolux (illustrajon - avvik kan forekomme)

Illustrasjon bad - avvik kan forekomme

Vidsyn I (Hus C1, C2, D1, D2, og D3)
NH Midt-Norge Eiendom AS
Vidsyn II (Hus A1, A2, A3, B1 og B2)
GEKO Eiendom AS
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Garasje/Sportsbod
A: 22,9 m2

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

A: 40,1 m2

A: 40,1 m2

A: 40,1 m2

1:100
1:100

Plan H01 - Alt. 2

Plan H02

2. etasje | 57.7 kvm BRA

3. etasje | 57.7 kvm BRA

Hus A + hus D

Hus A + hus D

06

Soverom

A3
D3

D2

Gard/bod
A: 3,4 m2

D1

Gard/bod
A: 3,4 m2

Gang

Gang

A: 4,3 m2

A: 12,7 m2

A2

06

06

Soverom

Soverom

A: 12,7 m2

Gard/bod

Garderobe

Garderobe

Garderobe

A: 3,4 m2

A: 6,7 m2

A: 6,7 m2

A: 6,7 m2

Gang

A: 4,3 m2

A: 4,3 m2

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

A: 30,0 m2

A: 30,0 m2

A: 30,0 m2

H01

H02

02

02

BAD

BAD

BAD

A: 3,4 m2

A: 3,4 m2

A: 3,4 m2

Garasje/Sportsbod

Garasje/Sportsbod

Garasje/Sportsbod

A: 22,9 m2

A: 22,9 m2

A: 22,9 m2

Gang

Gang

Gang
02

A: 12,7 m2

A1

A: 3,8 m2

A: 3,8 m2

A: 3,8 m2
03

03

03

Bad

Bad

Bad

A: 6,7 m2

A: 6,7 m2

A: 6,7 m2

Bod

Bod

Bod

A: 2,4 m2

A: 2,4 m2

A: 2,4 m2

Loftstue

Loftstue
Loftstue
04

04

04

Evt.Soverom

Evt.Soverom

Evt.Soverom

A: 9,6 m2

A: 9,6 m2

A: 9,6 m2

A: 11,1 m2

A: 11,1 m2

A: 11,1 m2
05

05

05

Evt.Soverom

Evt.Soverom

Evt.Soverom

A: 7,0 m2

A: 7,0 m2

A: 7,0 m2

1:100

1:100

DEKLARASJON

Illustrasjon eksteriør - avvik kan forekomme

Generelt
Boligen leveres klar til innflytning.
Tomteforhold
Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart.
Utomhus arealer på den enkelte tomt
Utomhusarealene er planert og opparbeidet med stedlige masser. Gårdsplass
leveres ferdig oppgruset med subbus.
Utlegging av matjord og tilsåing av plen er ikke med i leveransen.
Renovasjon
Feltet er godkjent for bruk av eksisterende renovasjonsanlegg i området.
Betongarbeider
Isolert betongmur.
Pipe
Det er ikke murt pipe i boligen. Stålpipe kan leveres som tilvalg.
Tømmer- og snekkerarbeid
Det henvises til tegninger.
Yttervegger er bygget opp av bindingsverk med trepanel. Takene er isolert iht.
forskriftene (kompakttak).
Innvendige taknedløp.
Utvendig kledning: Møre Royal impregnert kledning i fargene setersvart og natur.
Terrassedekke: Møre Royal impregnert terrassegulv, farge grå

Ytterdør er i tre. Karm og dør er i samme farge som vinduer. Dørhåndtak i stål.
Alle innvendige vegger og himlinger i boligen, med unntak av våtrom, består av
slette, sparklede, malte gipsplater.
Innvendig dører er hvite med glatte, lette dørblad (dempelister) med hvitmalte
karmer. Alle dørhåndtak er i stål.
Balkongdører er utført i henhold til plantegningene
Vinduer er i tre med 2 eller 3 lags isolerglass iht. energiberegningene for boligen.
Innvendige trapper leveres som åpen trapp med trinn i eik toning, hvite vanger,
hvitmalt rekkverk og håndlist.
Gulv: En stavs hvitlasert eikeparkett, trestavs hvitlasert eikeparkett og flis: Se
romskjema.
Det leveres listfri utførelse i overgang mellom vegg og tak og rundt vinduer. Som
standard listverk rundt dører og langs gulv leveres hvitmalte furulister 12x58 glatt,
med synlige spikerfester. Det leveres listverk i overgang mellom vegg og tak på
bod og våtrom.
Det g jøres oppmerksom på følgende; listefrie løsninger i overganger mellom ulike
flater, som for eksempel mellom vegg og tak eller rundt åpninger, kan medføre
synlige riss eller sprekker. Det henvises til Norsk Standard NS 3420-T:2015.
Nedlekting/kanalføringer kan forekomme pga. framføring av ventilasjonsrør.
Det kan være synlige sagspor på utvendig kledning. Enkelte bord/kledninger
utvendig kan være ubeiset. Dette utføres ved en senere anledning av kjøper.

Kjøkkeninnredning
Kvalitetskjøkken fra Aubo leveres av Optimera. Kjøkkenet leveres med integrerte
hvitevarer fra Electrolux. Denne pakken inneholder; induksjon-platetopp,
integrert ovn i stål med blant annet varmluft og steketermometer, helintegrert
oppvaskmaskin, kombi kjøleskap/fryseskap, og ventilator med integrert
komfyrvakt. Se egen tegning. Det gis ikke anledning til å trekke ut kjøkken fra
leveransen. Mulighet for oppgradering innenfor Aubos produktutvalg.
Rørleggerarbeider/Baderomsinnredning
Baderom: Baderomsinnredning fra Aubo leveres av Optimera. Veggmontert
WC. Se egen tegning.
Dusjhjørne leveres av utbygger. Badekar leveres ikke, men kan bestilles som tilvalg.

Det blir det montert luft/luft varmepumpe. Eventuell tilleggsvarme som
panelovner etc. besørges av kjøper etter eget ønske og behov.
Elektrikerarbeider
Installasjonen er utført av godkjent installatør. Den elektriske installasjonen utføres
så langt som mulig som skjult røranlegg. Boligen er utstyrt med ringeapparat.
Boligen leveres med en standard lyspakke som omfatter 15 downlights fritt
plassert og et enkelt takarmatur på øvrige rom. Det leveres Led- benkearmatur
over kjøkkenbenk og 3 stykk utelamper montert på vegg.
Boligen leveres med ett trekkpunkt for fiber/parabolanlegg(NTE). Kjøper må selv
sørge for bestilling av abonnement og inntrekning av nødvendige kabler.
Husene leveres klarg jort for smarthusløsninger.

Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel er montert. Installasjoner utført av
godkjent installatør. Det er lagt rør i rør system. En frostfri utekran monteres.

Brannvern
Det leveres brannvarslere iht. forskriftene og 1 stk. 6 kg. brannslokningsapparat.

Garderobeskap
Garderobeskap leveres ikke som standard, men kan bestilles som tilvalg og
monteres etter egen avtale.

Reng jøring før overlevering
Boligen leveres ferdig støvsuget.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon er levert. Høy virkningsgrad. Avtrekksvifte på kjøkken kjøres
separat g jennom yttervegg.
Sentralstøvsuger
Det monteres et komplett røranlegg med sentralstøvsuger og ett uttak i hver
etasje. 1 slange på 9 meter er inkludert.
Energiforsyning/oppvarming
Varmekabler i alle gulv i oppholdsrom i sokkeletasje, dette utg jør grunnvarmen i
boligen. Det leveres også varnekabel i gulv på bad, samt i vindfang.

Endringsmøte og muligheter
Ved oppstartsbrev vil det bli gitt en tidsfrist for endringer og det innkalles til
ett endringsmøte. Det vil ikke bli godkjent byggtekniske- eller fasademessige
endringer. Det tillates normalt ingen endringer av bærevegger/bærekonstruksjon,
dørplassering/slagretning av dører, plassering av ventilasjonsanlegg eller plassering
av sluk eller oppstikk.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig g jennom prosjektets fastsatte
endringsrutiner.
Følgende kan g jøres som tilvalg:
• Oppgradering av kjøkken
• Baderomsinnredning

• Plassering av stikkontakter etc.
• Utvidelse av rørleggerleveranse
• Utvidelse av elektroleveranse
• Oppgradering av trapp
• Type flis og parkett
• Pipe
• Type varmepumpe luft/luft
• Valgfrihet på antall soverom i boligen. Enkelte av disse er vist med stiplet linje på
tegninger.
Dersom kjøper bestiller varer/komponenter som ikke er utbyggers ansvar, og det
oppstår forsinkelser på grunn av dette, kan byggherre ikke påberope seg dagsbøter
vis a vis utbygger vedrørende dette. Dersom kjøper velger spesielle produkter
som utbygger monterer, må ansvar for produktene avtales særskilt. Kjøper kan
bli belastet rentekostnader dersom forsinkelsen får økonomiske konsekvenser for
overleveringstidspunktet.
Alle endringer skal være avtalt skriftlig, hvor det framgår tilleggspris og et
eventuelt endret leveringstidspunkt. Endringen er først gyldig når det foreligger
skriftlig bekreftelse av begge parter. Der det er ulik tolkning mellom tegning og
beskrivelse, g jelder beskrivelsen.
Det er ikke adgang til boligen i byggeperioden uten avtale med ansvarlig byggmester.

Illustrasjon eksteriør - avvik kan forekomme

Tillegg endringer
Tilleggskostnadene for endringer avtales med kunde.
Forbehold
Tegningsmateriale, utomhusplan og beskrivelse er utarbeidet på et tidlig stadium
i prosjektet, og endrede løsninger og/eller endringer i utvendig materialvalg vil
kunne forekomme. Det nevnes spesielt
• Endret plassering og/eller størrelse på kanaler for V/A og luftekanaler

Plan underetasje/sokkel
Rom

Maling/belegg

01
Mediarom/
treningsrom

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater.
Gulv: Trestavs eikeparkett

02
Vaskerom/WC

Himling: Malt gipstak
Veggflis: 20x50
Gulvflis: 20x20, 10x10 i
dusjsone

03
Bod

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater
Gulv: Trestavs eikeparkett

Listverk rundt dører.
Listverk overgang
vegg/tak

04+05+06
Soverom

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater.
Gulv: Trestavs eikeparkett

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt
vinduer

Varmekabler
50-60W/m2

07
Gang/trapp/
kontor

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater.
Gulv: Trestavs eikeparkett

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt
vinduer

Varmekabler
50-60W/m2

• Justering av vindusformat
• Som følge av detaljprosjekteringen vil mindre avvik i oppgitt areal kunne
forekomme.
• Nøyaktig plassering/bredde av atkomstveg, innkjøring til den enkelte bolig etc.
Spesifikasjoner i romskjema vil også kunne få mindre endringer. Disse endringene
skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet og gir ikke rett til prisjustering.
Det tas forbehold om endringer som kan komme som følge av offentlige krav
eller pålegg.
Utbygger forbeholder seg retten til å levere tilsvarende produkter/løsninger uten
at dette skal få priskonsekvens for kjøper eller utbygger. Det forutsettes at det
ikke er vesentlig endring i kvaliteten.

Sanitær

Vaskekar og opplegg for
vaskemaskin/tørketrommel.
Varmtvannsbereder 200
liter, sentralstøvsuger,
ventilasjonsaggregat
Dusjhjørne med
vegghengt dusjsøyle
Vegghengt WC

Snekker/leverandør

EL/varme

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
Vegg/tak

Varmekabler
50-60W/m2

Listverk rundt dører.
Listverk overgang
vegg/tak

Varmekabler
100-120W/m2

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje

Rom

Maling/belegg

08
Stue / kjøkken
Evt. Sov

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater.
Gulv: En stavs eikeparkett

09
Bad

Himling: Malt gipstak
Veggflis 20x50
Gulvflis: 20x20, 10x10 i
dusjsone

10
Gang/vindfang

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater.
Gulvflis: 30x30

11
Garderobe

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater.
Gulvflis: 30x30

Sanitær

Snekker/leverandør

EL/varme

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt vinduer
Dusjhjørne med
vegghengt dusjsøyle
Vegghengt WC
Baderomsinnredning
fra Aubo Optimera

Opplegg for
vaskemaskin

Listverk rundt dører
Listverk overgang
vegg/tak

Varmekabler
100-120W/m2

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt vinduer

Varmekabler
100-120W/m2

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt vinduer

Varmekabler
100-120W/m2

Rom

Maling/belegg

12
Loftsstue/opphold

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater
Gulv: En stavs eikeparkett

13
Bad

Himling: Malt gipstak
Veggflis: Hvit 20x50
Gulvflis: 20x20, 10x10 i
dusjsone

14-15
Soverom

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater
Gulv: Trestavs eikeparkett

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt vinduer

16
Garderobe

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater
Gulv: Trestavs eikeparkett

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt vinduer

17
Bod

Himling: Malt gipstak
Vegger: Malte gipsplater
Gulv: Trestavs eikeparkett

Listverk rundt dører.
Listverk overgang
vegg/tak

18
Terrasse

Sanitær

Snekker/leverandør

EL/varme

Listverk rundt dører.
Ingen lister overgang
vegg/tak
Ingen lister rundt vinduer
Vegghengt WC.
Baderoms innredning
fra Aubo Optimera
Dusjvegg og vegghengt
dusjsøyle.
Badekar leveres ikke.

Listverk rundt dør og
vindu.
Lister overgang vegg/tak

Impregnert terrassegulv.
Isolert konstruksjon mot
underliggende garasje.
Glassrekkverk

Varmekabler
100-120W/m2

KJØPSBETINGELSER

Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Kjøpmannsgata 24
7500 STJØRDAL
Oppdragsnr.: 50170187
KJØPSBETINGELSER for boliger under oppføring i prosjektet Vidsyn I og
II, av 12.05.17
Beskrivelse av Prosjektet:
Vidsyn I og II er et utbyggingsområde som skal utbygges med 10 eneboliger
i kjede.

Tomt:
Eiertomt. Se ca. tomteareal i prisliste. Eksakt tomteareal vil foreligge etter
fradeling og endelig oppmåling utført av kommunen.
Regulering:
Eiendommene omfattes av reguleringsbestemmelser for Detaljregulering
for Svebergmarka, 3.etappe, Felt B13. med reguleringsplan datert 26.06.15.
Søknad om dispensasjon fra planbestemmelsenes 3.4 til å etablere 5 bolighus
på eiendommen er godkjent.
Kopi kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi
oppfordrer interessenter til å g jøre seg kjent med disse.
Området er under utbygging.

ØKONOMI

Tinglysingsdommeren avg jør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og
dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers
ansvar og risiko.

Pris
Fra kr 6.240.000,- - kr 6.390.000,-. Se prisliste.
Finansiering
Kjøper er innforstått med at irreversibelt finansieringsbevis for hele kjøpesummen
skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas §46
2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank.
Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan
denne stilles som sikkerhet etter meglertakst utført av EiendomsMegler1.

Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune
etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdi
minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid g jelder
for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt
rettes til kommunen.

Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private
stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke
overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper
allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt
og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og
dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov for tiltak.

EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning g jennom en samtale med en av
SpareBank 1 sine mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette.

Det er pliktig medlemskap i områdets velforening. Medlemskapet kan bli
tinglyst som heftelse på eiendommen.

Adresse og matrikkelnummer:
Adresser: Sveabakken 9,11,13,15,17, 19, 21, 23, 25 og 27, 7550 Hommelvik

Brukstillatelse/ferdigattest:
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen
betale følgende omkostninger:

Eiendommen har pr i dag gnr. 46 og bnr. 594 og 595 i Malvik kommune.

Visning
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no eller ta kontakt med
oppdragsansvarlig.

- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi 			

kr se prisliste

- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. 					

kr 525,-

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere
foreningens rettigheter og plikter, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle
private fellesanlegg, herunder fellesområder, lekeplasser, felles adkomster,
og ev. felles tekniske anlegg. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal
vil bli fordelt på medlemmene, som bestående av alle bruksenheter innenfor
reguleringsplanen.

- Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.				

kr 525,-

Feltene ligger på felt B13b og B13c i områdets reguleringsplan.
Tiltakene på begge feltene omfatter oppføring av tilsammen 5 (3+2) eneboliger
i kjede. Boligene blir tilnærmet identiske, vil få 3 plan og en funksjonalistisk stil
med flatt tak. Hver bolig blir 9 meter x 12 meter.

Eiendommene vil bli fradelt, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer
med eget bruksnummer.
Vidsyn I: Hus C1, C2, D1, D2, og D3 skal fradeles fra Gnr 46/ Bnr 594.
Vidsyn II: Hus A1, A2, A3, B1 og B2 skal fradeles fra Gnr 46/ Bnr 595.

Oppdragsansvarlig
Morten Løvseth, Avd.leder/Megler
Telefon: 90 13 16 06
E-post: morten.lovseth@em1mn.no

Velforening:
Området har regulert lekeplass (f_BLK1) som skal være felles for hele
planområdet. Lokal velforening skal være ansvarlig for drift- og vedlikehold
av arealene.

Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper.

Selger av Vidsyn I (Hus C1, C2, D1, D2, og D3)
NH Midt- Norge Eiendom AS, org.nr: 891 111 932.

Selger av Vidsyn II (Hus A1, A2, A3, B1 og B2)
GEKO Eiendom AS, org.nr: 979 641 702.
Selgerne står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter
nærværende avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller annet
selskap som kontrolleres direkte eller indirekte av de som i dag kontrollerer
selger. Med "overdra" menes enhver form for overdragelse. For overdragelse
til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper samtykke. Samtykke kan
ikke nektes uten saklig grunn.
Overtakelse:
Beregnet ferdigstillelse er 13 - 15 mnd etter at selgers forbehold er erklært
frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke.
Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal dette
beregnes fra 16 mnd fra sletting av selgers forbehold.
Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før
utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 2 uker
før forretningen skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger
ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av
begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for
at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppg jør inklusiv omkostninger er
bekreftet mottatt på meglers klientkonto.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse.
Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppg jør uten at
ferdigattest /midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det g jøres oppmerksom på at oppg jørs- og overtagelsesdato vil kunne skje
selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse
med ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/fellesarealer/tekniske installasjoner.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er
g jennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil
nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppg jør skje på
bakgrunn av §47 garanti.
Boligen skal leveres ferdig støvsuget, og i ryddet stand. Vask utføres av kjøper.
Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1 års befaringer avholdes
innenfor normal kontortid.
Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av uteareal skjer samtidig med at den enkelte bolig overtas.
Overtakelse av boligen kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusareal ikke er
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse,
skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen.
Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers
klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.
Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av
takstmann.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse g jelder også for de forhold som
g jenstår for å få ferdigattest.

Rettighetene er g jensidige
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Eiendommen er under fradeling, og det er ennå ikke avklart hvilke heftelser i
eiendomsretten som vil følge de nye bruksnummerene.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter
som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til
slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.
Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer/
heftelser som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring
som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av
energi/nettverk m.m.
Selgers forbehold:
Selger tar forbehold om følgende:
• At det forhåndsselges 4 av 5 boliger for det enkelte feltet (B13b og B13c),
slik at det innvilges tilfredsstillende byggelånsfinansiering.
Selgers forbehold skal være avklart innen 6 måneder etter aksept.

i et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.
Parter er ubundet av kontrakten dersom forbehold ikke oppfylles innen
ovennevnte frist. Partene har ved et slikt bortfall av kontrakten intet å kreve
av hverandre.

GENERELLE FORUTSETNINGER
Kjøpsbetingelser:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Boligen er i
fortsettelsen omtalt som bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert
megler skriftlig bindende bekreftelse på kjøp og aksept er meddelt.
Kjøpsbetingelsene utg jør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og
skriftlige opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene
for kjøp av den aktuelle leiligheten.
Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige
vedlegg inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli
avklart på dette tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser
som strider mot hverandre, g jelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle
foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran
standardiserte bestemmelser.

Heftelser/servitutter:
Ingen panteheftelser følger eiendommen ved salg.

Forbehold anses avklart først når Selger har erklært dette uttrykkelig overfor
kjøper. Selv om omstendighetene i forbeholdene inntatt over er inntruffet, kan
Selger avvente erklæring om frafall av forbeholdene til fristen for avklaring av
forbeholdene er kommet.

Heftelser i eiendomsrett som følger eiendommene:
2017/111549-1/200 06.02.2017 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen
fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd.

Kjøper g jøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger
i perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for
å illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil
derfor inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst
og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er
ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet.

Felles vedlikehold og reperasjoner av privatledningsanlegg for vann og avløp.

Dette er ikke meglers avg jørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det

Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av
vederlaget i inntil 100 dager der det er eietomt, på festet tomt er satsen 1
promille.
Kontraktsvilkår:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om
avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).
Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren,
mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i
kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk.
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å
måtte begrunne dette. For øvrig kommer g jeldende lovgivning til enhver tid
til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som
profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil
handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli
1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.
Garantier:
For enheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal selger stille de
nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47.
Innholdet/vilkårene i garantien vil være i samsvar med det til enhver tid
g jeldende regelverk på det tidspunkt garantien utstedes.
Pt.t skal garantien g jelde i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen
jfr. § 12. Garantien g jelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for
boligdelens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse.

Garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler1 på vegne av
kjøper. Garanti blir tilsendt kjøper.
Eventuelle mangler må varsles til selger så snart som mulig etter at de
er oppdaget eller burde/ kunne vært oppdaget. Dette g jelder i hovedsak
skjulte feil og mangler. Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagelsen, jfr.
Bustadoppføringslova § 30.
Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard
prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter
kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte
bestemmelser i kjøpekontrakten, g jelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen,
herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt.
Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til
normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008
Det g jøres oppmerksom på at iht. TEK10 er det ikke krav om at alle vinduer
leveres med åpningsmulighet.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og
konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter
hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette
g jelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal
ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet
i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av
partene. Om det blir nødvendig å g jennomføre vesentlige endringer ut over de
forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten
ugrunnet opphold.

Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klarg jøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve
tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøperens
side. Selgeren kan også kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag.
Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/underleverandør
kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider.
Uten §47-garanti, forfaller kostnader knyttet til kundeendringer til betaling
sammen med kjøpesummen for leiligheten.
All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje via meglers klientkonto.
Dersom det likevel inngås avtale om at fakturering skal skje direkte til kjøper fra
selger eller underleverandør, skal forfall tidligst være samme dag som overtakelse.
Selgeren skal skriftlig klarg jøre for kjøperen de tidsmessige konsekvensene
av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om selgeren vil
påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller
tilleggsarbeidene.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse
betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54.
Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert
merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes
selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova
§§ 52 og 53.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.
Forsinkelse kjøper:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov
av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).
Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.
Selv om deler av oppg jøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale
forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til fullt oppg jør samt omkostninger
er mottatt meglers klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall
til betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av
beløp innbetalt til meglers klientkonto.
Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen
utover de frister som er avtalt.
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt,
fremskaffer irreversibelt finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd hvor
det er avtalt eller ikke innbetaler oppg jør ved overtakelse m.m.), kan selger
med 10 dagers varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg).
Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i
Bustadoppføringslova § 58.

Selger forbeholder seg retten til å heve kjøpekontrakten også etter overtakelse
og/eller hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57 annet ledd annet
punktum.
Forsinket levering:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene
som g jelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at
forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.
gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt
å tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. g jøres
det spesielt oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for
levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn
til ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker
eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.
Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for
eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom
utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag
av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med
utstedelse av ferdigattest for eiendommen.
Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i
bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir
leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig
bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og
balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte
som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle
vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.
Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende
seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som
kjøper er blitt g jort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring
har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres
at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.
Endringer i gebyr/omkostninger:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva.,
tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og
overtagelse vil vederlaget øke tilsvarende.
Transport av avtalen:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
Etter denne dato kan det påløpe et administrasjonsgebyr.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for
boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner.

i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.
Vedlegg til kontrakt:
Tinglyst erklæring og kommunale opplysninger er vedlegg til kontrakt men kan
fås ved henvendelse til megler.

Dersom kundekontroll ikke kan g jennomføres kan ikke meglerforetaket bistå
med g jennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppg jør.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-1343?q=bustadoppf%C3%B8ringslova

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige
transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon
som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som
ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være
et forhold som g jør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke g jøres ansvar
g jeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder
sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Dersom kjøper ikke har tilgang på internett, kan megler kontaktes slik at kjøper
får utlevert et eksemplar av lovene.

Meglers vederlag:
Provisjon 1,2%

Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og
terror-finansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å g jennomføre
kundekontroll.

Budgiving:
Ordinære budfrister g jelder ikke da selger er profesjonell.

Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven som i
sin helhet kan leses på lovdata.no på følgende lenker;

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av
bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av begge parter i handelen, herunder
plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver)
opptrer på vegne av andre enn seg selv. Der kjøper opptrer i henhold til
fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også fremlegges for fullmaktsgiver.
Endelig kundekontroll av kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi av
legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring
for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges
samtidig som bud inngis.

Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta
eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget
reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår

Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og
returnere et eget kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest og/
eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende
kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake
sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers kunnskap.
Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved
salg av egen bolig og pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering
for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppg jør foretatt.
Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger
mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er
godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.
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+ omkostninger iht. prisliste

Vidsyn ll bolig nr.

Vidsyn I bolig nr.

Budgiver 2
Navn
Personnr.
Tlf.			Mobil:
E-post:					Har ikke
Adresse
Poststadr.
Sted			Dato
Underskrift

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks førerkort)

Budgiver 1
Navn
Personnr.
Tlf.			Mobil:
E-post:					Har ikke
Adresse
Poststadr.
Sted			Dato
Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks førerkort)

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har g jort seg kjent med komplett salgsinformasjon, og Bindende kjøpsbekreftelse er
avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler
sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er g jort kjent for megler på vegne av selger. Bindende
avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Nei
Nei

bekreftet av

Finansiering

Ja
Ja

v/

Egenkapital i

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1
Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

v/

Lån i

i posten

v/

i avisen

Lån i

FINANSIERINGSPLAN:

Eventuelle forbehold:

Hvor oppdaget jeg først prosjektet?

Kjøpesum iht. prisliste kr

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP FOR VIDSYN I OG II

MORTEN LØVSETH
Avdelingsleder/Megler
Tlf. 901 31 606
morten.lovseth@em1.no

Stjørdal
Tømrerservice as

