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Perfekt for aktive familier
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– et flott turområde

Navnet Guriskogen har sitt utspring fra gården Guris utmark
og er et populært sted å bo i Larvik. Området på flat morenegrunn inviterer
til en sosial, aktiv og sunn livsstil i et trivelig og godt etablert boligområde

med en vakker skog og dens rike dyreliv som nær nabo.

GURISKOGEN
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GURISKOGEN OG OMEGN
– både sentralt og landlig

Eiendommen ligger idyllisk til i po-
pulære, rolige og barnevennlige om-
givelser i Guriskogen Vest på Valby i
Larvik kommune. Her bor det en god
blanding av yngre og eldre i et godt
etablert og hyggelig boligfelt.

Området ligger nært inntil flotte
turområder i Valbyskogen, og det er
kort avstand til fine badeplasser ved
fjorden om sommeren og akebakke
og skiløyper om vinteren.

Barnehager, skole, lekeplasser, fot-
ballbane og offentlig transport
finnes innenfor små barneføtters
rekkevidde – og kun få minutters
kjøring unna ligger Norges beste
trampolinepark Gravity Sports,
Mester’n fornøyelsessenter med
bl.a. bowling, squash og biljard samt
treningssenter og flere idrettshaller.

Innenfor en kjøreavstand på ca.
5-10 minutter nås dagligvarehandel,
sentrum med flere butikker, samt
ulike varehus og kjøpesenter.
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Boligene ligger på Guriskogen og Valbyfeltet i Larvik kommune. Følg Tjøllingveien FV-303
på vei mot Tjølling. Ta til høyre inn Valbyveien og følg denne ca. 700 meter. Ta så til høyre inn
Sølvstråveien og følg denne til den møter Kulesteinveien på venstre side. Eiendommen ligger
i Kulesteinveien, tredje tomt på venstre side.

BARNEHAGER OG SKOLER I NÆRHETEN
Valby barnehage 0,2 km
Guriskogen barnehage 0,9 km
Bisjord FUS barnehage 2,6 km
Valby barneskole 0,2 km
Mellomhagen ungdomsskole 3,9 km
Hedrum ungdomsskole 6,9 km
Thor Heyerdahl videregående skole 4,8 km
Sandefjord videregående skole 15,3 km

FRITIDSSENTER I NÆRHETEN
Gravity trampolinepark 2,9 km
Mester’n fornøyelsessenter 3,2 km
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HISTORISKE LARVIK
– konstant i utvikling

Larvik er Vestfolds største kom-
mune og et spennende sted som
konstant er i utvikling. Her har det
bodd folk siden steinalderen, noe
som har satt sine spor. Det finnes
mange historiske steder i Larvik,
og av plasser med mest særegen-
het kan gravfeltet på Brunla nevnes
og vikingbyen Kaupang. Larvik
Museum, Sjøfartsmuseet og Herre-
gården er også kjente historiske
steder som er verdt et besøk.

Tilknytningen til havet har gjennom
alle tider spilt en viktig rolle. I nyere
tid for kjente personligheter som
Thor Heyerdahl og for arkitektur
og bosetting. Kommunen kan
skilte med mange kjente attrak-
sjoner i form av byggverk og
monumenter. De mest kjente er
Fredriksvern Verft, Citadellet, Minne-
hallen i Stavern, Halle Mølle og
Fritzøeparken i Larvik, Svenner Fyr
og Ulabrann.
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HISTORISKE STEDER I NÆRHETEN
Larvik Museum 6,5 km
Sjøfartsmuseet 5,6 km
Herregården 5,4 km
Fredriksvern Verft, Stavern 14,1 km
Citadellet, Stavern 14,4 km
Minnehallen, Stavern 14,2 km
Halle Mølle, Hallevannet 15,2 km
Fritzøeparken 9,4 km
Ulabrann 11 km

ET VIKTIG KOMMUNIKASJONSKNUTEPUNKT
Larvik er også et viktig kommunikasjonsknutepunkt. Her er det ferge-
forbindelse til Danmark, kort vei fra og til E18, tog fra sentrum og gode buss-
forbindelser. Kun 25 minutter unna med bil ligger Sandefjord Lufthavn,
Torp, med internasjonale luftforbindelser.

KNUTEPUNKT I NÆRHETEN
Nærmeste busstopp, Valbyveien 0,5 km
Sandefjord Lufthavn Torp 24,3 km
Color Line i Larvik til Danmark 5,4 km
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URBANE OPPLEVELSER
– shopping og kafeliv

Er du glad i shopping så kan Larvik
by på et godt utvalg spesialbutikker
med mange kjente merkevarer som
innbyr til fornyelse av både garde-
robe og bolig. Av større kjøpesenter
kan Nordbyen med sine 50 butikker
nevnes for praktisk og effektiv
hverdagshandel, og Amfi Larvik, et
flott kjøpesenter i sentrum med 35

butikker. Pausene legges til en av
de mange hyggelige kafeer og
restauranter, hvor skuldrene sen-
kes og matlivets gleder nytes. På
kveldstid har Larvik også flere livlige
utesteder å velge blant.

SHOPPING I NÆRHETEN
Nordbyen kjøpesenter 7,4 km
Amfi Larvik 6,1 km
Fritzøe Brygge 6,4 km
Sentrum 6,1 km
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DEN FANTASTISKE KYSTEN
– trivsel og rekreasjon

At den fantastiske kystlinjen bidrar
til folks trivsel er kanskje ikke så
rart. Den innehar noen av landets
beste strender, urbane muligheter og
sjarmerende tettsteder.

For beboere på Guriskogen/
Valby området et det kort vei til fine
badeplasser ved fjorden. Bjønnes-
stranda er et populært utfartsmål.
Den er en idyllisk fjordperle med
langgrunn, barnevennlig strand og
er kjent for gode badetemperatu-
rer. Det er også kort vei til Gon og
populære Gonsbukta badeplass.

Langs den vakre Kyststien kan
du oppleve nakne svaberg, sand-
strender, grunne viker og ulike
typer skog. Den strekker seg 35 km
fra Stavern og følger kysten forbi
de to tettstedene Nevlunghavn og
Helgeroa, langs hele Brunlanes-
kysten – og er like fascinerende
å vandre i til alle årstider.

Har du egen båt er det mange
muligheter for å finne uthavner og
gjesteplasser i den vakre skjær-
gården. Svenner Fyr, ytterst i hav-
gapet er en favoritt blant båtfolket.
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Foretrekker du å bade i ferskvann, så kan Farrisvannet anbefales med sine
mange flotte øyer og viker. Her er det også fine muligheter til utflukter, både
med båt og kano.

BADEPLASSER I NÆRHETEN
Bjønnesstranda 5,3 km
Gonsbukta 6,5 km
Farrisvannet 7,4 km
Stavern 13 km
Helgeroa 19 km
Nevlunghavn 22 km
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AKTIVE OPPLEVELSER
– for liten og stor

Ferie og fritiden i Larvik kan være
så mye mer enn late dager. Hopp i
høyet på Foldvik familiepark, innta
tretoppene på Høyt og Lavt, få en
helt spesiell og gøyal opplevelse med
rare aktiviteter i Gunnars Verksted
eller slå et slag på Larvik Golfbane,
en av Norges fineste golfanlegg som
ligger på Fritzøe Gård.

Mølen, Kjærra Fossepark og sen-
trumsnære Bøkeskogen er også
populære og vakre områder med
en unik geologi og natur- og
kulturhistorie som har fått status

som UNESCO Global Geopark.

Gjennom hele året kan Larvik
kommune by på en rikholdig
kulturmeny, og om sommeren er
tilbudene ekstra mange. Staverns-
festivalen byr på internasjonale
artister, lattermusklene får gjennom-
gå på sommerens mange show, barn
fortrylles av magiske forestillinger,
allsangfaktoren rår, og klassiske og
moderne toner kan nytes. Kunsten er
tilgjengelig i små og stor gallerier
med faste og skiftende utstillinger.

OPPLEVELSER I NÆRHETEN
Foldvik Familiepark 14,9 km
Gunnars Verksted 17,2 km
Larvik Golfbane 9,3 km
Mølen 22,5 km
Kjærra Fossepark 41,9 km
Bøkeskogen 6,6 km
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– moderne eneboliger i rekke

Moderne eneboliger i rekke med både sentral og landlig beliggenhet.
Passer perfekt for aktive barnefamilier med sin nærhet til barnehage

og skole, og flotte rekreasjonsområder like rundt hushjørnet.
Her er det godt å bo, både for liten og stor!

GURISKOGEN VEST
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ARKITEKTUREN
– spenstig og moderne

Drømmer du om et hjem med
et moderne formspråk og store
vindusflater som gir spennende
kontraster? Et hjem som har god
plass til hele familien og kanskje i
tillegg har rom for overnattings-
gjester? Da kan vårt prosjekt
Guriskogen Vest være en perfekt
løsning for deg.

Boligfeltet som for tiden er under
utvikling vil bestå av 15 moderne

eneboliger i rekke med dels lukket
carport, parkeringsplass og sports-
bod i front. Hver bolig er på 121,2
m2 og innehar i tillegg til fellesrom-
mene 3-4 soverom, 2 bad og eget
gjestetoalett. Planløsningen er godt
utnyttet og inndelt i egne barne- og
voksensoner hvor besøkende kan
underholdes helt uforstyrret mellom
sonene.
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PLANLØSNINGEN
– innbydende, luftig og spennende

Den romslige stue- og kjøkken-
løsningen i toppetasjen har ekstra
skrå takhøyde, og i himlingen slip-
per dagslyset og nattehimmelen
inn gjennom et vindu. Dette gjør
rommet innbydende, luftig og
spennende – og gjør det til den
perfekte plass for hyggelige sosia-
le sammenkomster innen familien
eller med gode venner. Den
tilknyttede kjøkkenløsningen gjør
det enkelt å tilberede maten mens

selskapet pågår, og inviterer også til
kokkelering sammen.

Når våren og sommeren melder sin
ankomst flyttes oppholdsrommene
ut. Boligen har hele tre flotte ute-
plasser, så det vil garantert finnes
en plass å nyte solen og de deilige
varme sommerkveldene.
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GURISKOGEN VEST
– et moderne privat borettslag

Prosjektet består av totalt 15
moderne eneboliger fordelt på sam-
menhengende rekker av 3, 4 og 5
boliger. Eneboligene i rekke vil bli
organisert som et privat borettslag.

Et borettslag er et selskap som eies
av de som bor der, og når du kjøper
en borettslagsbolig, er den knyttet
til en andel i borettslaget. Alle
beboerne er andelseiere og har
bruksrett til egen bolig samt rett til
å bruke fellesarealene.

ALLE KAN DELTA
En gang i året, innen utgangen
av juni, er det generalforsamling.
Generalforsamlingen er den øver-
ste bestemmende myndigheten i
borettslaget. Alle eiere har rett til
å delta på møtet, til å komme med
forslag og til å stemme over saker
som gjelder borettslaget.

På generalforsamlingen velger man
et styre som har ansvaret for drif-

ten og forvaltningen av eiendom-
men. Styret tar alle avgjørelser i den
daglige driften, men må følge
borettslagsloven, vedtektene og
andre beslutninger som general-
forsamlingen har fattet. Det er
for øvrig etablert vedtekter som
regulerer forholdet mellom andelsei-
er og borettslaget på Guriskogen
Vest.

Borettslaget har en egen forret-
ningsfører som støtter og hjelper
styret, blant annet med utsendelse
av fakturaer for felleskostnader,
betaling av regninger og regnskaps-
førsel.

GUNSTIG Å VÆRE FLERE
Borettslaget blir delvis finansiert av
et felleslån med sikkerhet i lagets
eiendom, og delvis av innskudd som
betales av boligkjøperne. Innskuddet
pluss boligens andel av fellesgjelden
utgjør totalprisen for boligen. Det er
prisgunstig å kjøpe bolig i et privat
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borettslag som Guriskogen Vest da
fellesgjelden har en gunstigere frem-
forhandlet grunnfinansiering enn hva
enkeltkjøpere som regel klarer å få til
på egenhånd – i tillegg slipper man
dokumentavgift.

Guriskogen Vest har også en god
ordning for individuell nedbeta-
ling av fellesgjeld, noe som betyr
at andelseierene får mulighet til
å nedbetale sin andel av fellesgjelden
raskere enn hva som ville vært
tilfelle ved å følge ordinær beta-
lingsplan. Jo lavere andel fellesgjeld,
desto lavere blir også andelseierens
felleskostnader.

ENKELT OG GREIT
Som andelseier i borettslaget må
du betale din del av de måned-
lige felleskostnadene. Disse dekker
renter og avdrag på fellesgjelden, i
tillegg til din del av kostnadene som
for eksempel kommunale avgifter,
vaktmestertjenester, forsikring av

bygningene, felles energibruk og
vedlikehold av uteområder, fasader,
tak med mer. Innboforsikring må
man sørge for selv.

TRYGT OG GODT
Borettslaget har ansvaret for
vedlikehold av alt det utvendige,
som fasade, tak og andre felles-
arealer. Andelseierne har ansvaret
innenfor ”boligens fire vegger” og
må vedlikeholde boligen slik at
det ikke oppstår skader og/eller
ulemper for andre. Innredning og
oppussing kan gjøres som man
selv ønsker, så lenge det ikke
påvirker bærende konstruksjoner
eller fellesdelen av rørsystemet, ven-
tilasjonen eller elektriske anlegg.

Borettslaget har en sikringsordning
som trer i kraft dersom andre eiere
ikke gjør opp for seg, slik at dette
ikke går ut over resten av beboerne
i borettslaget.
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HJEMMETS HJERTE
– åpen kjøkken- og stueløsning

Romslig, moderne og åpen kjøk-
ken- og stueløsning. Store vindus-
flater og skrå ekstra takhøyde med
vindu i himlingen gir rommet en
stemningsfull og luftig følelse.
Vegger og himling er malt i lyse
nøytrale farger, med enkel flat be-
listning rundt gulv og karm. På
gulvet blir det lagt en hvit matt-
lakkert 1-stavs eikeparkett som spil-
ler godt sammen med rommets
lysspill og luftige stemning.

Kjøkkenets funksjon utvikler seg
kontinuerlig. Det må gi rom for
rolige stunder og sosiale sam-

linger, for hverdagslige måltider og
kulinariske nytelser, for krevende
arbeid og morsomme spill. Kjøkke-
net er fullt av kontraster. Sigdal Uno
er en moderne og stilren kjøkken-
type med minimalistiske, slette
hvite, lettstelte fronter og stål-
håndtak. Benkeplaten står godt til
uttrykket med sin tidsriktige betong-
fargede look som er slitesterk og
lett å vedlikeholde. Her finnes full-
integrerte hvitevarer av typen
Siemens, inkludert kombiskap, opp-
vaskmaskin, induksjonstopp og
stekeovn, samt en stilren Slimline
uttrekksvifte.
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Rommets stuedel rammes inn av
store vindusflater med utgang til en
vidstrakt delvis overbygd og skjer-
met terrasse som lokker beboerne
ut når temperaturene stiger.

GJØR DIN BOLIG MER PERSONLIG
Se side 36-37 for mer informasjon

rundt tilvalgs- og oppgraderings-

muligheter.

S tore vindus-
flater gir en

stemningsfull og
luf tig følelse!
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VELKOMMEN INN
– entréen er førsteinntrykket

Førsteinntrykket er avgjørende for
hvor vel du føler deg så snart du
setter føttene innenfor døren. Sam-
tidig sender det også ut et bud-
skap til gjestene dine, som forteller
mye om hva de kan forvente seg av
både boligen og eierne. Entréen er
boligens førsteinntrykk og velkomst
inn i hjemmet ditt. Den blir malt
i samme lyse nøytrale farge som
stuen for å skape en gjennomgående

helhet mellom de sammenhengende
rommene. På gulvet blir det lagt
store røffe og tidsriktige fliser i
fargen mørk antrasitt. Fra entréen
fører en moderne og stilren trapp
veien opp til kjøkken- og stuerom-
met i 2. etasje. Entréen er utstyrt med
en funksjonell garderobeløsning fra
Rival med innmat, sølv omramming
og speilfront.
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GJØR DIN BOLIG MER PERSONLIG
Se side 36-37 for mer informasjon

rundt tilvalgs- og oppgraderings-

muligheter.

Entréen
– boligens første-

inntrykk og velkomst
inn i hjemmet di tt!
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TID FOR VELVÆRE
– moderne og røffe bad

Badets uttrykk har endret seg med
tiden. Fra å være et enkelt rom med
enkelt interiør, til å bli et rom for vel-
være. Kvalitet på badet blir stadig vik-
tigere, og vi ønsker å ha det hyggelig
rundt oss. Eneboligens 2 bad har et
moderne og røft uttrykk bestående
av betongfargede rektangulære
fliser på gulv og vegg, og mosaikk-
fliser i samme uttrykk på gulv og
dels vegg i dusj. Interiøret består

av et hvitt høyglans baderoms-
møbel med servant og speil, vegg-
festet WC og senket dusjsone med
utad og innad slående vegger i her-
det glass.

Gjestetoalettet i 1. etasje har til-
svarende fliser på gulv som entréen
i fargen mørk antrasitt, for å skape
et helhetlig uttrykk, og lyse nøytrale
malte vegger.

Prospekt.indd 28 25.06.2018 13.51

29

GJØR DIN BOLIG MER PERSONLIG
Se side 36-37 for mer informasjon

rundt tilvalgs- og oppgraderings-

muligheter.

Badet
– her starter
og avslu tter
vi dagen!
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Badets uttrykk har endret seg med 
tiden. Fra å være et enkelt rom med 
enkelt interiør, til å bli et rom for  
velvære. Kvalitet på badet blir  
stadig viktigere, og vi ønsker å ha det  
hyggelig rundt oss. Vegger på  
boligens 2 bad leveres med hvitt  

baderoms-panel med flismønster, 
mens gulvene har grå 20x20 fliser.  
Interiøret består av et hvitt høy-
glans baderomsmøbel med servant 
og speil, gulvmontert WC og senket  
dusjsone med utad og innad slående  
vegger i herdet glass.
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ROM FOR AVSLAPPING
– koselige soverom og/eller TV-stue

Planløsningen i Guriskogen Vest
er godt utnyttet. Eneboligene er
inndelt med en egen barne-/ung-
domssone i 1. etasje som består av 2
trivelige soverom på hver sin side
og en stor praktisk TV-stue i midt-
en, med utgang til delvis overdekket
terrasse. Hvis det er behov for enda
et soverom, kan TV-stuen enkelt
gjøres om til et ekstra soverom.

Hoved soverommet ligger i 2.
etasje med direkte tilknytning til
privat bad. Det er utstyrt med Rival
skyvedørsgarderobe med innmat,
sølv omramming og dels speilfront.

Her er det utgang til en romslig
balkong på boligens bakside som
inviterer til rolige stunder med en
god bok på varme sommerkvelder.

Hver etasje har hvert sitt bad for
å begrense kø som lett kan dannes
i større familier, samt eget gjeste-
toalett i første etasje.

Den hvite mattlakkerte 1-stavs
eikeparketten i stuen følger gulvet
også inn på boligens 3-4 soverom og
TV-stue. Vegger og himlinger er malt
i samme lyse nøytrale farger som i
resten av boligen.
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GJØR DIN BOLIG MER PERSONLIG
Se side 36-37 for mer informasjon

rundt tilvalgs- og oppgraderings-

muligheter.

Balkongen
– invi terer til rolige
stunder på varme

sommerdager!
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Planløsningen i Guriskogen Vest  
er godt utnyttet. Eneboligene er  
inndelt med en egen barne-/ung-
domssone i 1. etasje som består av 
2 trivelige soverom på hver sin side  
og et stort praktisk All-rom i midt-
en, med utgang til delvis overdekket  
terrasse. Hvis det er behov for enda 
et soverom, kan All-rommet enkelt  
gjøres om til et ekstra soverom. 

Hoved soverommet ligger i 2. etasje  
med direkte tilknytning til privat bad 
og romslig balkong. Det er utstyrt 
med 2 m garderobeskap. Her er det 

utgang til en romslig balkong på  
boligens bakside som inviterer til  
rolige stunder med en god bok på 
varme sommerkvelder. 

Hver etasje har hvert sitt bad for å  
begrense kø som lett kan dannes i 
større familier. 

Den hvite matt-lakkerte 1-stavs  
eikeparketten i stuen følger gulvet 
også inn på boligens 3-4 soverom og 
All-rom. Vegger og himling er malt i 
samme lyse nøytrale farger som er i 
resten av boligen. 

– koselige soverom og/eller All-rom
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JOTUN
1453
BOMULL

JOTUN
9918
KLASSIK HVIT

JOTUN
1024
TIDLØS

FARGER SKAPER STEMNING
– nøytralt og anvendelig

Farger skaper stemning sier spe-
sialistene, og det har de helt rett i.
I tillegg er det viktig å ta hensyn til
lysforhold og andre elementer i inte-
riøret som kan ha stor påvirkning. Et
godt fargevalg tar bl.a. også hensyn
til ferdigmalte detaljer som innerdø-
rer, lister og tak. Disse har som oftest
hvitfargen Bomull, en litt gulaktig
hvittone som ikke fungerer like godt
til alle veggfarger. I Guriskogen Vest
har vi tatt hensyn til dette, og vi har
plukket delikate nøytrale ton-i-ton

standard farger som harmonerer og
som er et godt utgangspunkt for de
fleste stilarter og interiør.

Det leveres slette sparklede og
malte gipsvegger som standard
i prosjektet. Lister og innerdører
leveres i fargen 1453 Bomull, himling
i fargen 9918 Klassisk Hvit og vegger
og kjøkken i fargen 1024 Tidløs.

Jotun 9918 Klassisk Hvit I Foto: Jotun A/S
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PERSONLIGE FARGEVALG
– tilvalgs muligheter

Som en liten tilleggstjeneste har vi
i samarbeid med fargespesialist i
Jotun, satt sammen en spesialtil-
passet fargepalett for prosjektet.
Paletten, som har en grå-grønn
retning, har hentet sin inspirasjon fra
det gylne lyset som er i ferd med å
bryte gjennom et grått skylag, og
som møter de flotte skogsområde-
ne som omkranser stedet. Paletten
står godt mot boligenes moderne
arkitektur og naturtroe fasader.
For kjøpere som kommer tid-

lig inn i kjøpsprosessen, gis det
anledning til å få hjelp av spesialist
til å sette farge på boligen ved
bruk av denne spesialtilpassede
fargepaletten - eller andre egnede
farger etter eget ønske. Se side
36-37 for mer informasjon om
våre tilvalgs- og oppgraderings-
muligheter.

Jotun 5044 Blåis I Foto: Jotun A/S

Jotun 2588 Myk I Foto: Jotun A/S Guriskogen - spesialtilpasset fargepalett

Jotun 2782 Deco Pink I Foto: Jotun A/S
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LUFT-TIL-VANN-VARMEPUMPE
– lavere energibruk og et godt inneklima

På Guriskogen Vest er vi opptatt
av miljøet, og smarte energi- og
klimavalg. Eneboligene har en
komplett avtrekksvarmepumpe som
gjenvinner energi via avtrekksluften,
og gir boligen varme, varmtvann, og
balansert ventilasjon. Den høytekno-
logiske løsningen går ut på å først
ventilere boligen, for så å føre var-
meenergien i ventilasjonsluften tilba-
ke til boligen, slik at den kan brukes
til oppvarming og varmtvann. Dette
gir lavere energibruk enn ved bruk av
strøm, og et godt inneklima med jevn
varme i hele huset.

SØK ENOVA OG FÅ INNTIL
KR 10 000,- I STØTTE
Gjennom Enovatilskuddet
får du økonomisk støtte
for positive energitiltak
i boligen din, som bygnings-
forskriftene ikke krever
– se www.enova.no for mer
informasjon rundt luft-til-vann-
varmepumpe i nybygg.
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FLOTTE UTEPLASSER
Eneboligene kan skilte med hele
3 uteplasser. En delvis overdekket
terrasse på bakkeplan med utgang
fra TV-stue, en romslig balkong
ut fra hovedsoverom og en stor
terrasse ut fra åpen stue- og kjøkk-
enløsning. I Guriskogen Vest vil det
garantert finnes en plass å nyte
solen og den varmere årstiden.

ORDEN I UTSTYRET
God bodplass står høyt oppe på
manges ønskeliste. Det handler om
å ha orden i alt utstyret en familie
bringer med seg. Eneboligene på
Guriskogen Vest har romslig utven-
dig kald bod for sykler og sports-

utstyr, samt en innvendig varm bod
for oppbevaring innendørs.

PARKERING AV BILEN
Eneboligene har en praktisk
dels innebygd carport ved inn-
gangspartiet, samt ekstra bil-
oppstillingsplass i front. For deg
som har eller ønsker deg el-bil,
så blir det godt tilrettelagt for
dette med nok kapasitet ut i
carporten. Det finnes også ekstra
gjesteparkeringsplasser på felles
eiendom som kan benyttes av
borettslagets besøkende.

GODT TILRETTELAGT
– uteplasser, boder og parkering
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På Guriskogen Vest er vi opptatt av 
miljøet, og smarte energi- og klima- 
valg. Eneboligene har en komplett  
avtrekksvarmepumpe som gjenvinner  
energi via avtrekksluften, og gir bo-
ligen varme, varmtvann, og balan-
sert ventilasjon. Den høyteknologiske  
løsningen går ut på å først ventilere 

boligen, for så å føre varmeenergien 
i ventilasjonsluften tilbake til boligen, 
slik at den kan brukes til oppvarming 
og varmtvann. Dette gir lavere energi- 
bruk enn ved bruk av strøm, og et 
godt inneklima med jevn varme i hele 
huset.
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GJØR DIN BOLIG MER PERSONLIG
– tilvalgs muligheter

Å kjøpe nytt hjem innebærer å ta
mange og ofte vanskelige valg. Et av
de kanskje mest spennende valgene
du gjør er å tilpasse boligen til din
egen smak. Vi vet hvor viktig det er
å sette sitt eget preg på hjemmet.

Guriskogen Vest leveres med godt
gjennomtenkte og velkomponerte
standardløsninger av god kvalitet
- spesielt tilpasset boligens belig-
genhet og arkitektur. Dette er også
standardløsninger som er relativt
nøytrale, og som bidrar til å gi våre
kunder et helhetlig og smakfullt
hjem - og som står godt til de fleste

interiørstilarter som nye eiere
bringer med seg.

I tillegg vil det bli gitt omfattende
mulighet for å gjøre enkelte individu-
elle tilpasninger hvis man ønsker det,
innenfor gitte tidsfrister i kontrakt-
en og mot tillegg i prisen. Tilvalg
gjøres på eget møte med oss i
Malme Eiendomsutvikling, eller med
samarbeidspartner som vi utpeker.
Tilvalgene må skje innenfor de
alternativene som vi har i våre
tilvalgslister og fra våre valgte
leverandører.
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SLIK FUNGERER TILVALGS-/
OPPGRADERINGSPROSESSEN
I forkant av byggeprosjektet blir
registrerte interessenter invitert inn
til et informasjonsmøte om prosjek-
tet. Her blir standardløsningene i
boligen nøye gjennomgått, og det
blir gitt utfyllende informasjon rundt
prosjektes tilvalgs- og oppgrade-
ringsmuligheter.

Vi anbefaler våre kjøpere å tenke
nøye igjennom valgene i denne pro-
sessen. Å kjøpe nytt hjem er en av de
største beslutningene man tar – og
det er viktig at det som møter deg

på innsiden i ditt nye hjem samsvarer
med egen smak.

Kjøpere som ønsker å gjøre
endringer avtaler individuelle
møter med vår prosjektleder
hvor ønsker gjennomgås og
muligheter sees på.
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BO PÅ ENDEN
– ekstra vindu i kjøkken-/stuerom

Disse boligene har sin beliggen-
het på enden av 3-manns rekkene.
Boligene har kun én nabo i samme
rekke, og de har ekstra vindu i
kjøkken-/stuerommet som tilfører
boligene mer dagslys og utsikt.

FAKTA
Antall soverom: 3-4
Antall bad: 2 + 1 gjestetoalett
BRA: 121,2 m2

P- rom: 112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod
+ 1 varm
innvendig bod

Terrasse/balkong: 21,6 + 7,9 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 1 bil-
oppstillingsplass

Tomt: A1 = 198,1 m2

D3 = 182,4 m2

BOLIGTYPE 1
A1 OG D3
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SALGSPLAN TYPE 1 
A1 OG D3

Disse boligene har sin beliggen- 
het på enden av 3-manns rekkene.  
Boligene har kun én nabo i samme  
rekke, og de har ekstra vindu i  
kjøkken-/stuerommet som tilfører  
boligene mer dagslys og utsikt. 

FAKTA 
Antall soverom:  3-4
Antall bad:  2
BRA:  121,2 m2

P-rom:  112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod + 
 2 varme innvendige boder
Terrasse/balkong: 21,6 m2 + 7,9 m2 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 
 1 biloppstillingsplass
Tomt: A1 = 198,1 m2

 D3 = 182,4 m2

BOLIGENE INNEHOLDER
1. etasje: Entré med trapp opp til 2. etasje, to soverom, All-rom/soverom og 
utgang til dels overdekket uteplass på baksiden, bad/vaskerom, bod og teknisk 
rom. Carport og utendørs sportsbod.

2. etasje: Åpen kjøkken-/stueløsning med utgang til dels overdekket altan på 
fremsiden, hoved soverom med tilknyttet bad og utgang til romslig balkong på 
baksiden.

Allrom
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Rekkehus 1. etg
BRA (eks. sportsbod):

60,6 m2

Bilopps��l���

Terrasse (delvis overdekket)
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P-rom:

48,7 m2

Alt. sov4
6,9 m2
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4,1 m2
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4,8 m2

Balkong
7,9 m2

Altan (delvis overdekket)
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BRA:
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Bad
5,8 m2

Stue kjk
35,5 m2

Sov 1
13,6 m2

N

1. etasje1:100 2. etasje1:100

Guriskogen Vest

Salgsplan type 1: A1 og D3

For beliggenhet og solforhold se oversikten under:
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Guriskogen Vest

Salgsplan type 1: A1 og D3

For beliggenhet og solforhold se oversikten under:

A1

A2
A3

D1

D2

D3

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

C4

N



40 4140

BO I MIDTEN
– gode naboer på hver side

Disse boligene har sin beliggenhet
i midten av 3-manns rekkene. Her
varmer det ekstra godt med
hyggelige naboer på hver side.

BOLIGTYPE 2
A2 OG D2

FAKTA
Antall soverom: 3-4
Antall bad: 2 + 1 gjestetoalett
BRA: 121,2 m2

P- rom: 112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod
+ 1 varm
innvendig bod

Terrasse/balkong: 21,6 + 7,9 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 1 bil-
oppstillingsplass

Tomt: A2 = 202,6 m2

D2 = 196,1 m2
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SALGSPLAN TYPE 2 
A2 OG D2

BOLIGENE INNEHOLDER
1. etasje: Entré med trapp opp til 2. etasje, to soverom, All-rom/soverom og 
utgang til dels overdekket uteplass på baksiden, bad/vaskerom, bod og teknisk 
rom. Carport og utendørs sportsbod.

2. etasje: Åpen kjøkken-/stueløsning med utgang til dels overdekket altan på 
fremsiden, hoved soverom med tilknyttet bad og utgang til romslig balkong på 
baksiden.

Disse boligene har sin beliggenhet  
i midten av 3-manns rekkene. Her  
varmer det ekstra godt med  
hyggelige naboer på hver side.

FAKTA 
Antall soverom:  3-4
Antall bad:  2
BRA:  121,2 m2

P-rom:  112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod + 
 2 varme innvendige boder
Terrasse/balkong: 21,6 m2 + 7,9 m2 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 
 1 biloppstillingsplass
Tomt: A2 = 202,6 m2

 D2 = 196,1 m2
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Guriskogen Vest

Salgsplan type 2: A2 og D2

For beliggenhet og solforhold se oversikten under:
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Guriskogen Vest

Salgsplan type 2: A2 og D2

For beliggenhet og solforhold se oversikten under:
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BO PÅ ENDEN
– 3 ekstra vinduer gir mer lys og utsikt

BOLIGTYPE 3
A3 OG D1

Disse boligene har sin beliggenhet på
enden av 3-manns rekkene. Bolige-
ne har kun én nabo i samme rekke,
og de har tre ekstra vinduer som
tilfører boligene en god del mer
dagslys og utsikt. Ett vindu som
slipper lyset inn i entréen i første
etasje, ett stort dobbelt som gir
bedre utsikt fra kjøkken-/stuerom-
met i andre etasje og ett dobbelt litt
mindre som slipper de første sol-
strålene inn om morgenen på hoved
soverommet.

FAKTA
Antall soverom: 3-4
Antall bad: 2 + 1 gjestetoalett
BRA: 121,2 m2

P- rom: 112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod
+ 1 varm
innvendig bod

Terrasse/balkong: 21,6 + 7,9 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 1 bil-
oppstillingsplass

Tomt: A3 = 190,0 m2

D1 = 205,0 m2
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SALGSPLAN TYPE 3 
A3 OG D1

Disse boligene har sin beliggenhet på
enden av 3-manns rekkene. Bolige- 
ne har kun én nabo i samme rekke,  
og de har tre ekstra vinduer som  
tilfører boligene en god del mer 
dagslys og utsikt. Ett vindu som 
slipper lyset inn i entréen i første 
etasje, ett stort dobbelt som gir 
bedre utsikt fra kjøkken-/stuerom- 
met i andre etasje og ett dobbelt litt 
mindre som slipper de første sol- 
strålene inn om morgenen på hoved  
soverommet.

FAKTA 
Antall soverom:  3-4
Antall bad:  2
BRA:  121,2 m2

P-rom:  112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod + 
 2 varme innvendige boder
Terrasse/balkong: 21,6 m2 + 7,9 m2 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 
 1 biloppstillingsplass
Tomt: A3 = 190,0 m2

 D1 = 205,0 m2

BOLIGENE INNEHOLDER
1. etasje: Entré med trapp opp til 2. etasje, to soverom, All-rom/soverom og 
utgang til dels overdekket uteplass på baksiden, bad/vaskerom, bod og teknisk 
rom. Carport og utendørs sportsbod.

2. etasje: Åpen kjøkken-/stueløsning med utgang til dels overdekket altan på 
fremsiden, hoved soverom med tilknyttet bad og utgang til romslig balkong på 
baksiden.
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21,6 m2

E
L-
sk
a
p

Vannskap

Ag
gr
eg
at

Sov 3
7,5 m2Sov 2

7,3 m2

Entré
10,2 m2Bod/Tekn.

4,1 m2

Sportsbod
5,0 m2

Bod
3,7 m2

Bad/vask
4,8 m2

Balkong
7,9 m2

Altan (delvis overdekket)
30,6 m2

Rekkehus 2. etg
BRA:

60,6 m2

Bad
5,8 m2

Stue kjk
35,5 m2

Sov 1
13,6 m2

N

1. etasje1:100 2. etasje1:100

Guriskogen Vest

Salgsplan type 3: A3 og D1

For beliggenhet og solforhold se oversikten under:
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Salgsplan type 3: A3 og D1

For beliggenhet og solforhold se oversikten under:
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BO PÅ ENDEN
– 3 ekstra vinduer gir mer lys og utsikt

BOLIGTYPE 4
B1 OG C1

Disse boligene har sin beliggenhet
på venstre ende av 4 og 5-manns
rekkene. Boligene har kun én nabo
i samme rekke, og de har tre ekstra
vinduer som tilfører boligene en god
del mer dagslys og utsikt. Ett vindu
som slipper lyset inn i entréen i før-
ste etasje, ett stort dobbelt som gir
bedre utsikt fra kjøkken-/stuerom-
met i andre etasje og ett dobbelt
litt mindre som slipper de første sol-
strålene inn om morgenen på hoved
soverommet. Disse rekkene ligger
rolig til lengst inne på eiendommen.

FAKTA
Antall soverom: 3-4
Antall bad: 2 + 1 gjestetoalett
BRA: 121,2 m2

P- rom: 112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod
+ 1 varm
innvendig bod

Terrasse/balkong: 21,6 + 7,9 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 1 bil-
oppstillingsplass

Tomt: B1 = 190,9 m2

C1 = 176,9 m2
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SALGSPLAN TYPE 4 
B1 OG C1

BOLIGENE INNEHOLDER
1. etasje: Entré med trapp opp til 2. etasje, to soverom, All-rom/soverom og 
utgang til dels overdekket uteplass på baksiden, bad/vaskerom, bod og teknisk 
rom. Carport og utendørs sportsbod.

2. etasje: Åpen kjøkken-/stueløsning med utgang til dels overdekket altan på 
fremsiden, hoved soverom med tilknyttet bad og utgang til romslig balkong på 
baksiden.

Disse boligene har sin beliggenhet  
på venstre ende av 4 og 5-manns  
rekkene. Boligene har kun én nabo 
i samme rekke, og de har tre ekstra 
vinduer som tilfører boligene en god 
del mer dagslys og utsikt. Ett vindu 
som slipper lyset inn i entréen i før- 
ste etasje, ett stort dobbelt som gir 
bedre utsikt fra kjøkken-/stuerom- 
met i andre etasje og ett dobbelt  
litt mindre som slipper de første sol-
strålene inn om morgenen på hoved 
soverommet. Disse rekkene ligger  
rolig til lengst inne på eiendommen.

FAKTA 
Antall soverom:  3-4
Antall bad:  2
BRA:  121,2 m2

P-rom:  112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod + 
 2 varme innvendige boder
Terrasse/balkong: 21,6 m2 + 7,9 m2 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 
 1 biloppstillingsplass
Tomt: B1 = 190,9 m2

 C1 = 176,9 m2
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ENEBOLIGER I MIDTEN
– gode naboer på hver side

BOLIGTYPE 5
B2, B3, B4 OG C2, C3

Disse boligene har sin beliggen-
het lengst inne på eiendommen, i
midten av 4- og 5-manns rekkene.
Boligene ligger sosialt til med mulig-
het for god kontakt med hyggelige
naboerpåhverside.Baksidenavdisse
rekkene ligger mer rolig til med
terrasser på bakkeplan og roms-
lige balkonger ut fra hoved
soverom.

FAKTA
Antall soverom: 3-4
Antall bad: 2 + 1 gjestetoalett
BRA: 121,2 m2

P- rom: 112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod
+ 1 varm
innvendig bod

Terrasse/balkong: 21,6 + 7,9 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 1 bil-
oppstillingsplass

Tomt: B2 = 181,9 m2

B3= 179,2 m2

B4= 186,3 m2

C2 = 175,3 m2

C3 = 174,0 m2

Prospekt.indd 46 25.06.2018 13.52

SALGSPLAN TYPE 5 
B2, B3, B4 OG C2, C3

BOLIGENE INNEHOLDER
1. etasje: Entré med trapp opp til 2. etasje, to soverom, All-rom/soverom og 
utgang til dels overdekket uteplass på baksiden, bad/vaskerom, bod og teknisk 
rom. Carport og utendørs sportsbod.

2. etasje: Åpen kjøkken-/stueløsning med utgang til dels overdekket altan på 
fremsiden, hoved soverom med tilknyttet bad og utgang til romslig balkong på 
baksiden.

Disse boligene har sin beliggen- 
het lengst inne på eiendommen, i 
midten av 4- og 5-manns rekkene.  
Boligene ligger sosialt til med mulig- 
het for god kontakt med hyggelige  
naboer på hver side. Baksiden av  
disse rekkene ligger mer rolig til med 
terrasser på bakkeplan og romslige 
balkonger ut fra hoved soverom.

FAKTA 
Antall soverom:  3-4
Antall bad:  2
BRA:  121,2 m2

P-rom:  112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod + 
 2 varme innvendige boder
Terrasse/balkong: 21,6 m2 + 7,9 m2 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 
 1 biloppstillingsplass
Tomt: B2 = 181,9 m2

 B3 = 179,2 m2

 B4 = 186,3 m2

 C2 = 175,3 m2

 C3 = 174,0 m2

N
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ENDE ENEBOLIG
– med ekstra vindu i kjøkken-/stuerom

BOLIGTYPE 6
B5 OG C4

Disse boligene har sin beliggen-
het lengst inne på eiendommen,
på høyre ende av 4 og 5-manns
rekkene. Boligene har kun én nabo i
samme rekke, og de har ekstra
vindu i kjøkken-/stuerommet som
tilfører boligene mer dagslys og
utsikt. Baksiden av disse rekken
ligger mer rolig til med terrasser på
bakkeplan og romslige balkonger ut
fra hoved soverom.

FAKTA
Antall soverom: 3-4
Antall bad: 2 + 1 gjestetoalett
BRA: 121,2 m2

P- rom: 112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod
+ 1 varm
innvendig bod

Terrasse/balkong: 21,6 + 7,9 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 1 bil-
oppstillingsplass

Tomt: B5 = 192,6 m2

C4 = 175,3 m2

Prospekt.indd 48 25.06.2018 13.53

SALGSPLAN TYPE 6 
B5 OG C4

BOLIGENE INNEHOLDER
1. etasje: Entré med trapp opp til 2. etasje, to soverom, All-rom/soverom og 
utgang til dels overdekket uteplass på baksiden, bad/vaskerom, bod og teknisk 
rom. Carport og utendørs sportsbod.

2. etasje: Åpen kjøkken-/stueløsning med utgang til dels overdekket altan på 
fremsiden, hoved soverom med tilknyttet bad og utgang til romslig balkong på 
baksiden.

Disse boligene har sin beliggen- 
het lengst inne på eiendommen,  
på høyre ende av 4 og 5-manns  
rekkene. Boligene har kun én nabo 
i samme rekke, og de har ekstra  
vindu i kjøkken-/stuerommet som  
tilfører boligene mer dagslys og  
utsikt. Baksiden av disse rekkene  
ligger mer rolig til med terrasser på 
bakkeplan og romslige balkonger ut 
fra hoved soverom.

FAKTA 
Antall soverom:  3-4
Antall bad:  2
BRA:  121,2 m2

P-rom:  112,3 m2

Antall boder: 1 kald sportsbod + 
 2 varme innvendige boder
Terrasse/balkong: 21,6 m2 + 7,9 m2 + 30,6 m2

P-plass bil: 1 i carport + 
 1 biloppstillingsplass
Tomt: B5 = 192,6 m2

 C4 = 175,3 m2
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LEVERANSEBESKRIVELSE

MALME Eiendomsutvikling AS 
satser på miljø gjennom å bruke 
naturmaterialer i størst mulig grad. 
Vi søker å unngå allergifremkallende 
treslag og materialer.

BYGGEFORSKRIFT
Prosjektet oppføres i henhold til 
gjeldene plan- og bygningslov 
(TEK17). 

UTOMHUSAREALER
Felles utomhusarealer opparbeides 
iht. utomhusplan. Endringer i 
forbindelse med detaljprosjektering 
kan forekomme. Boligene får egne 
private uteoppholds-areal pr. boenhet. 

BEBYGGELSEN

Fundamentering
Boligene fundamenteres med støpt 
plate isolert mot mark. 

Bygningskonstruksjoner
Boligene bygges gjennomgående av 
tre. 

Yttervegger 
Yttervegger bygges i bindingsverk 
med nødvendig isolasjon. Veggene 
utvendig har en tøff stående 
rektangulær kledning med rett/tett 
dobbelfals. Innslag av liggende 
kledning for å skape et spennende 
uttrykk. Kledningen NORD er 
produsert av norsk miljøsertifisert 
gran, og er 4-sidig råtebeskyttet med 
en miljøriktig og metallfri impregne-

ring. Impregneringen, som inneholder 
en grå pigmentering, er trykket inn 
i treet. Dette gir et naturlig grått og 
værbitt utseende hvor treets patina 
og struktur fremheves. Den diffu-
sjonsåpne overflaten medfører at 
fukt trekker raskt inn og ut, noe som 
begrenser mulighetene for vekst av 
råtesopper selv etter meget lang tid. 
Riktig montert vil NORD kledning 
kreve minimalt vedlikehold og etter-
behandling. Belistning/kanting rundt 
vinduene i samme panelfarge. 

Takverk
Bærende takkonstruksjon. Åpen skrå 
himling over stue og kjøkken. 
Utvendig tekket tak med Sarnafil.   

Vinduer / balkongdører
Vinduer og dører i treverk, malt i 
fargen RAL 7022. En varm grå farge 
som står godt til den tøffe kledningen. 

Rekkverk
Utvendig rekkverk bestående av 
tettmonterte liggende spiler i treverk, 
på balkong og terrasse i 2. etasje. 
Rundt innvendig trapp i 2. etasje, 
benyttes skillevegg på 90 cm høyde 
som rekkverk.  

Terrasse / balkong / altan
Delvis overdekket terrasse ut fra 
allrom (alt. sov 4) på bakkeplan. 
Åpen balkong ut fra hoved soverom 
i 2. etasje og delvis innebygget stor 
altan ut fra stue / kjøkken i 2. etasje. 

INNVENDIG STANDARD

Gulv
Gulv i stue/kjøkken, soverom, allrom 
leveres med en-stavs 13 mm eike-
parkett. Gulv på bad leveres med grå 
fliser. Gulv i entré leveres med mørk 
antrasitt-fargede fliser. Vinylbelegg 
på gulv i innvendig bod. 

Innvendige vegger
Innvendige vegger bygges i tre 
med isolasjon og gipsplates. 
Platene sparkles og males i lyse 
nøytrale farger

Vegger på bad leveres med hvitt 
baderoms-panel med flismønster. 

Tak/himlinger
Består av sparklede gipsplater som 
males i lys nøytral farge. Boligen har 
et moderne uttrykk uten taklister.  

Rør og kanalføringer vil i all hoved-
sak bli skult bak innkassinger, og helt 
eller delvis bak ekstra nedforet plate-
himlinger. 

Entrédør – innvendig dører
Entrédør leveres i fargen mørk grå. 
Entrédøren har sidevindu. 
Innvendige slette dører leveres i 
fargen 1453 Bomull. 

Listverk
Enkel flat karm og fotlist i eik 15x45 
hvitlasert. Boligen har et moderne 
uttrykk med listefri løsning mot 
himling. 

INNREDNING

Kjøkken med integrerte hvitevarer
Kjøkken fra Sigdal av typen Uno hvitt 
med stålhåndtak og hvit sokkel. 
Laminat benkeplate 30 mm med 
skifer/betong-look og forsterket 
kantlist i plast. Oppvaskkum i rustfritt 
stål og ettgreps kjøkkenarmatur i 
krom. 

Fullintegrerte hvitevarer bestående 
av kombiskap, oppvaskmaskin, 
induksjons-topp og stekeovn. Stilren 
slimline ventilator. 

Bad og bad/vaskerom
Baderoms-innredning bestående av 
hvitt underskap med heldekkende  
støpt servant og speil, ettgreps 
servantarmatur i krom. Gulvmontert 
toalett.

Dusjhjørne med rette dører som 
kan legges inn til veggen når dusjen 
ikke er i bruk. Armatur på vegg med 
garnityr. Opplegg for vaskemaskin og 
tørke-trommel på bad/vaskerom. 

Garderobeskap
Det leveres garderobeskap. 1 meter 
i entré og 1 meter pr. sengeplass på 
soverommene. 

TEKNISKE INNSTALLASJONER

Ventilasjon / oppvarming
Boligene leveres med avtrekksvarme- 
pumpe som gjenvinner energi via 
avtrekksluften og gir boligen varme, 
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varmtvann og balansert ventilasjon. 
Den høyteknologiske løsningen er 
spesielt utviklet for moderne boliger 
som ønsker balansert ventilasjon i 
kombinasjon med oppvarming av 
varmtvann.
 
I tillegg leveres boligen med vann-
boren varme i entré, allrom, alt. sove-
rom 4, bad og vaskerom. Varme-
pumpen styres via web/app. Hele 
klimasystemet kobles til én enhet 
som kan driftes automatisk etter 
timepriser for strøm. 

Brannvarsling
Boligene leveres med branndetektor 
iht. gjeldende forskrifter. 

El-anlegg / El-bil
Elektro leveranse utføres etter 
forskrift NEK400. Sikringsskap 
installeres i boligen. Strøm målere 
plasseres i utvendig fellesskap. Det 
blir utarbeidet egen plantegning som 
viser plassering av el-punkter. 

TV/telefon/fiber
Boligene leveres med uttak til 
internett-bredbånd/TV. 

Vann og avløp
Komplett leveranse av vann og avløp 
tilknyttet offentlig vann- og avløps-
nett. 

Tegninger av tekniske anlegg
Fremføringer til disse er ikke inn-
tegnet på tegningene som følger 
kjøpekontrakten. Endelig plassering 

bestemmes av hva som er hensikts-
messig og nødvendig. Det tas forbe-
hold om endringer på plantegninger 
for fremføring av sjakter for ventila-
sjonsanlegg, elektriske føringer og 
innkassing av avløp/ledninger etc. 

PARKERING OG BODER

Parkering i overbygget og dels 
inne-bygget carport, samt bilopp-
stillingsplass i front av hver bolig. 
Felles gjesteparkering for alle boen-
hetene. Det medfølger to innvendige 
boder/teknisk rom, samt én utvendig 
sportsbod.  

TILVALGSMULIGHETER

Det vil bli gitt mulighet for å 
gjøre enkelte individuelle tilpasninger, 
innenfor gitte tidsfrister i kontrakten 
og mot tillegg i prisen. Tilvalg gjøres 
på eget møte med utbygger, eller 
den han utpeker. 

Tilvalgene må skje innenfor de 
alternativene som utbygger har i 
sin tilvalgsliste og fra selgers valgte 
leverandør. 

HUSEIERBOK/
FDV-DOKUMENTASJON

Ved overtagelse av boligen vil hver 
kjøper få utlevert en fysisk eller 
elektronisk perm med relevant 
dokumentasjon på boligens 
materialer, utstyr etc. samt rett-
ledning i bruk og vedlikehold.  

VIKTIG INFORMASJON 
– FORBEHOLD

Utomhusplanen i prospektet må 
anses som en illustrasjonsskisse for 
felles utearealers planlagte opp-
arbeidelse. Endringer kan forekomme. 

I nye bygg vil det kunne oppstå 
svinnriss ved skjøter og sammen-
føyninger. Det påpekes spesielt at 
oppsprekking mellom tak og vegg-
flater samt dør- og vindusbelistning 
er en naturlig endring, og at det ikke 
kan kreves utbedret så lenge disse 
ikke innebærer avvik fra normal god 
håndverksmessig standard. 

Med dagens krav til tetthet i boliger, i 
kombinasjon med miljøvennlige 
malingsprodukter, kan det oppstå 
«heksesot» inne i boligene. Det er 
derfor viktig med god ventilering det 
første året, og forsiktighet med bruk 
av gass og levende lys (vurder 
lystype). Heksesot er ikke en 
berettiget reklamasjonsårsak. 
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SALGS- OG EIENDOMS-
INFORMASJON FRA MEGLER 

MEGLERKONTOR 
Privatmegleren Larvik
Larvik Eiendomsmegling AS
Brannvaktsgata 19
3256 Larvik

OPPDRAGSANSVARLIG
Tom Erik Henriksen                                       
Mobil: 416 32 772     
teh@privatmegleren.no
Janne Rygge                                                     
Mobil: 950 09 640 
janne.rygge@privatmegleren.no

EIENDOM
Gnr. 1028/bnr. 90 i Larvik kommune, 
tomteareal ca. 4136 daa. 

Selger: 
Guriskogen AS.
Hjemmelshaver: 
Guriskogen AS
Utbygger: 
Malme Eiendomsutvikling AS
Entreprenør: 
Marthinsen og Østby AS

BOLIGTYPE/EIERFORM 
Eneboligene i rekke vil bli organisert 
som et frittstående privat borettslag 
som eies av de som bor der. 
Alle beboerne er andelseiere av eien-
dommen og har enerett til egen bolig 
samt rett til å bruke fellesarealene. 

OFFENTLIG GODKJENNING 
Reguleringsplan for kvartalet er 
godkjent og rammetillatelse er gitt. 

BOLIGENE 
Hver bolig får en delvis overdekket 
terrasse på bakkeplan, og i 2. etasje 
er det en romslig balkong og en 
delvis overdekket stor altan. 
Hver bolig har også egen overdekket 
og dels innebygget carport og egen 
bilopp-stillingsplass i front. 
Eiendommen er regulert til bolig 
formål. Reguleringsplan, regulerings-
kart og situasjonskart vedlegges  
kjøpekontrakt eller fås ved 
henvendelse megler. Vi oppfordrer 
interessenter til å gjøre seg kjent 
med disse. 

PARKERING 
Hver bolig har egen overdekket og 
dels innebygget carport samt egen 
bilopp-stillingsplass i front. Det blir i 
tillegg etablert egen gjesteparkering 
på eiendommen som deles med de 
andre andelseierne. 

VEI / VANN / AVLØP 
Tilknyttet offentlig nett. 

AREALER 
Bruksareal: 121,2 m2                                 
Primærrom: 109,3 m2               
Terrasse/balkong/altan: 60,1 m2

Følgende rom vil inngå i boligenes 
primærrom: Stue/kjøkken, 3 sove-
rom, allrom/alt. soverom, bad, bad/
vask, entre.

Følgende rom vil inngå i prosjektets 
sekundærrom: Bod og bod/teknisk 
rom inne, sportsbod ute.

BEBYGGELSE/BYGGEMÅTE
Boligene blir oppført i sammen-
hengende rekker av 3, 4 og 5 boliger 
med totalt 15 eneboliger i rekke. 

STANDARD 
Se leveransebeskrivelse på side 50-
53. 

ENERGIMERKING 
Selger forplikter seg til senest før 
overtakelse å fremlegge energimerke 
for kjøper. 

FELLESKOSTNADER 
Inkludert i felleskostnader er 
kommunale avgifter, forsikring av 
byggene, felles strøm, kabel tv, 
internett, snømåking, plenklipp, 
generelt ytre vedlikehold m.m. 
Kostnadsnivået kan endre seg, og 
borettslaget fastsetter hvert år 
budsjett for felleskostnader. 

KOMMUNALE AVGIFTER 
OG LIGNINGSVERDI 
Fastsettes av kommune og lignings-
kontor etter ferdigstillelse. 

FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG 
BRUKSTILLATELSE 
Før boligen overleveres plikter 
selger å fremskaffe midlertidig 
brukstillatelse/ ferdigattest. 

PRIS 
Se eget ark med prisliste på 
www.malmeeiendom.no, eller ta 
kontakt med megler. 
Selger forbeholder seg retten til å 
endre prisene for usolgte enheter 
uten forutgående varsel. Prislisten 
kan derfor bli erstattet av en senere 
utgave. 

OMKOSTNINGER 
Samlet kr 2 799,- til bl.a. tinglysnings-
gebyr til staten for overføring av 
andel i borettslag kr 480,-. Ting-
lysningsgebyr til staten for kjøpers 
eventuelle panteretts-dokumenter 
med attest kr 480,- pr. stk. Pante-
attest kr 172,-. Det tas forbehold om 
endringer av avgifter og gebyrer. 
Statens Kartverk avgjør om 
dokumentavgifts-grunnlaget 
aksepteres og eventuell endring er 
kjøpers ansvar og risiko.  

REGLER FOR KJØP 
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent 
med komplett salgsinformasjon: 
Prospekt, prisliste og vedtekter m.v. 
før kjøp inngås. 
Dersom supplerende/utfyllende 
opplysninger er ønskelig, bes kjøper 
henvende seg til megler eller selger. 
Kjøper har ingen rett til å reklamere 
på grunnlag av forhold som kjøper er 
blitt gjort oppmerksom på, eller som 
kjøper på tross av oppfordring har 
unnlatt å sette seg inn i. Kjøper opp-
fordres til å ta kontakt med megler 
eller selger dersom noe er uklart, og 
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det presiseres at det er viktig at slike 
avklaringer finner sted før bindende 
avtale om kjøp av bolig inngås. 

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle 
skisser, frihånds- og oversikts-
tegninger i perspektiv, fotos, 
annonser, bilder og planer er fore-
løpige og utformet for å illustrere 
prosjektet. Slike tegninger, fotos, 
annonser, beskrivelser m.v. vil derfor 
innehold detaljer, eksempelvis 
beplantning, innredning, møbler, 
farger, tekst og andre ting som ikke 
nødvendig-vis vil inngå i den 
ferdige leveransen og er ikke å anse 
som en del av avtale-vilkårene for 
kjøpet. Slike avvik kan ikke 
påberopes fra kjøpers side. 

Selger forbeholder seg retten til 
å foreta endringer i materialvalg 
og konstruk-sjonsløsninger, samt 
foreta tilpasninger som er nødvendig 
etter hvert som tiltaket detalj-
prosjekteres; uten forhåndsvarsel 
til kjøperne. Endringene skal ikke 
redusere byggets 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 
gjennomføre vesentlige endringer ut 
over de forannevnte bestem-
melser, plikter selger å varsle kjøper 
om endringene uten ugrunnet opp-
hold. Selger har også rett til å endre 
antall boliger og størrelsen av disse.

ENDRINGSARBEIDER, 
TILLEGGSARBEIDER OG TILVALG 
Kjøper kan kreve endringer, og 
partene kan kreve justering av veder-
laget, i henhold til bustadoppførings-
lovas regler. 

Det kan avtales på forhånd at 
forbrukeren ikke kan kreve endringer 
eller tilleggs-arbeid som vil endre 
vederlaget med 15 prosent eller mer. 

Partene er enige om at alle endringer, 
tillegg eller tilvalg (kalt «Endringer» 
som fellesbetegnelse) til kontrakten 
skal skje skriftlig og med kopi til 
megler, også etter inngåelse av 
kjøpekontrakten.

Endringene blir en del av 
kjøpekontrakten, på samme måte 
som de opprinnelige avtalte hoved-
ytelsene: Endringene innebærer at 
beskrivelsen av salgsobjektet 
(beskrevet i kjøpekont-raktens punkt 
1), med vedlegg, justeres i henhold til 
de avtalte endringer og tilvalg. 

Det er også etter Endringene 
selger som er ansvarlig for hele 
leveransen av boligen, og kjøper kan 
forholde seg til selger ved eventuell 
forsinkelse eller mangler knyttet til 
Endringene. 

Kjøper er ansvarlig for å betale hele 
kjøpesummen, inkludert betaling for 
Endringene, til meglers klientkonto.
 

Selgers forpliktelse til å stille 
garantier etter denne kontrakten og 
Bustad-oppføringslova §47 vil gjelde 
tilsvarende for Endringene. 
 
HVITVASKING
Eiendomsmeglerforetak er 
rapporterings-pliktig iht. 
hvitvaskingsreglement. 

BETALINGSBETINGELSER 
Kjøpesummen betales i 2 
terminer: Innbetaling 10% av 
kjøpesum til meglers klientkonto 
ved kontraktsinngåelse, så snart 
utbygger har stilt garanti iht. 
Bustadoppføringslova §47. Sluttsum 
innbetales innen overtagelse. 

OVERTAGELSE 
Overtakelse kan tidligst skje når det 
foreligger midlertidig brukstillatelse/ 
ferdigattest samt overtakelses-
protokoll signert av begge parter 
som bekrefter at overtagelse har 
funnet sted. En forut-setning for at 
overtakelse skal finne sted er at fullt 
oppgjør inkl. omkostninger er 
bekreftet mottatt på meglers klient-
konto. Eiendommen skal leveres i 
ryddet stand og boligen skal være 
byggerengjort.
 
UTOMHUSANLEGG 
Forutsettes ferdig ved levering. 
Dersom utomhus-arealene ikke er 
ferdig ved overtakelse, skal selger 
deponere et beløp (alternativt 

garanti) på meglers klientkonto 
tilsvarende kostnadene inntil arbeidet 
er sluttført. Renteinntekter på 
deponert beløp tilfaller selger. 

BUSTADOPPFØRINGSLOVA
Boligene selges i henhold til 
Bustad-oppføringslova som 
regulerer kjøpers (forbrukers) rettig-
heter og plikter ved avtale om opp-
føring av bolig og kjøp av fast eien-
dom der bygningen ikke er fullført 
når avtalen inngås. Ved salg til 
aksjeselskap legges Avhendings-
lovens bestemmelser til grunn. 

Loven kan i sin helhet fås ved 
henvendelse til megler, eventuelt 
finnes den på www.lovdata.no

EVENTUELL TRANSPORT 
AV AVTALEN
Videresalg av avtaledokument 
forutsetter samtykke fra selger. 
Selger og megler kan betinge seg et 
administrasjonsgebyr. 

Informasjon til salgsoppgaven 
er utarbeidet på grunnlag av opp-
lysninger mottatt fra det offentlige, 
selger og selgers leverandører. 

All informasjon er godkjent 
av selger.
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HISTORIEN
– DET ER VI SOM ER MALME

Malme Eiendomsutvikling AS utvikler
og forvalter eiendommer på Sør-
Østlandet. Vi tenker helhet i alt vi gjør,
derfor er det viktig for oss å styre
prosessene fra start til slutt. Vi pluk-
ker ut tomter med hjerte og utvikler
hjem eller fritidsboliger med stor
entusiasme. Et hjem blir ikke et hjem
hvis ikke alt henger sammen. Vi har
jobbet med eiendom siden 1988 og
for hvert år har vi lært og erfart. Alt
tar vi med oss til beste for våre kunder.

Vi startet som H. Carlsen Eiendom,
men vinteren 2018 fusjonerte vi inn
Skagerak Eiendom, sammen ble

vi Malme Eiendomsutvikling AS.
Et navn som gjenspeiler kvalitet,
kjernen, ryggraden eller essensen
av nettopp det vi står for. I Malme
bygger vi prosjekter som vi skal
være stolte av i lang tid fremover, det
krever kvalitet og det krever unike
prosjekter.

Vi plukker u t
tomter med hjerte!
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MALME
– DEN BESTE KVALITETEN

Det betyr mye for oss å være Malme og med navnet bærer vi et stort
ansvar. For Malme har nemlig en spesiell betydning. Malme er kjernen i furu-
treet, den mørkeste delen inne i stammen og den delen som utgjør den beste
trekvaliteten. De beste malmfuruene vokser i høytliggende strøk hvor de ut-
vikler seg sakte gjennom mange år. Det er disse trærne som får en stor kjerne
av Malme. Det sier vel sitt at de eldste trebygningene i Norge og trolig verden
er bygget i Malmfuru. Materialene til Urnes stavkirke ble hugget på 1100 tallet
og kirken står nærmest ubehandlet den dag i dag. Hos oss er vi opptatt av
å leve opp til navnet vårt.

Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjekt-
beskrivelse og prosjekt tegninger. Spesielt kan dette gjelde tekniske føringer og valg av løsninger. Rom størrelser kan
også fravik noe. Bildene og illustrasjonene er ment som inspirasjon, og avvik kan forekomme i virkeligheten. Enkel-
te viser tilvalgs-løsninger, og innehar farger, møblering og utstyr som ikke inngår i leveransen. Vi tar forbehold om
skrivefeil i trykksaken.

Illustrasjoner: PV arkitekter AS og Harelabb Productions. Fotografier: Larvik Golfklubb v/Morten Rakke, PrivatMegleren
v/Lars Aasheim, FJUZ, Stine Grønn, Visit Larvik, Sigdal og ulike produkt leverandører.
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Kontakt megler:
91 24 20 00
larvik@privatmegleren.no E IENDOMSUTVIKL ING

Kontakt utbygger:
95 70 74 00
bolig@malmeeiendom.no
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