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Trygghet, trivsel og tumleplass – for hele familien
Moderne rekkehus på Langhus med forhage, to terrasser og loftstue!



Trivelige Langhus ligger i Ski Kommune, 
ved grensen til Oppegård. Den sentrale 
beliggenheten og korte avstanden til både 
Oslo, Ski og Kolbotn har gjort Langhus til et 
attraktivt og svært populært område å bo i, 
både for unge og eldre.

Gå over veien til barnehagen og trygt til 
skolen
Humlerekka bygges like ved både Tussestien 
og Smedsrud barnehage. Tussestien 
barnehage ligger bare noen meter unna, 
mens Smedsrud barnehage ligger ca 100 
meter lenger opp i Tussestien. Det er full 
barnehagedekning i Ski kommune, og 
en ny barnehage ved Langhus skole er 
planlagt ferdigstilt før Humlerekka er klar til 
innflytting. Det er også kort vei til barne- og 
ungdomsskole og offentlig kommunikasjon. 
Vevelstad togstasjon ligger bare 700 meter fra 
Humlerekka. 

Flott for sporty ungdom og glade mosjonister
Følger du Tussestien videre fra Humlerekka, 
er du ”på landet” bare 300 meter oppe i 
veien. Går du noen hundre meter videre 
kommer du til Tussetjern og vakre 
skogområder med turmuligheter både 
til fots og på sykkel. I nærheten ligger 
også Langhus’ flotte idrettsanlegg med 
håndballhaller, forballbaner og klubbhus. 
Er du håndballinteressert kan du følge 
Follos lag i eliteserien en kort spasertur 
unna. Langs Gamle Kongevei kommer du til 
Nøstvedtmarka som er et populært tur- og 
friluftsområde. Du kan svinge fiskestangen i 
mer enn 40 innsjøer i kommunen.

I Ski finner du 140 km med skiltede 
sykkelstier og 250 km merkede skiløyper. 

Spesielt er Sørmarka i Ski et populært 
turområde. Om vinteren finnes det syv 
varmestuer i dette området, og et utall 
skiløyper som passer de fleste. 

Velutstyrt senter i tøffelavstand
Fra Humlerekka er det lett å “stikke 
en tur i butikken”. Du kan tøfle rett 
ned til nærsenteret og kjøpe ferske 
bakevarer eller en ferdiglaget, rykende 
varm middagsrett. Senteret har et stort 
supermarked med delikatesseavdeling, i 
tillegg til en velrennomert frisørsalong og 
et rammerverksted. Du har også kort vei 
til andre sentere i området, hvor du finner 
postkontor, apotek, legesenter og alt annet du 
har behov for i hverdagen – for ikke å snakke 
om Ski Storsenter som ligger fem minutter 
unna med bil.

Landlig, men likevel sentralt
Med bil har du et flott utgangspunkt fra 
Langhus til både Oslo og svenskegrensen. Til 
Ryenkrysset er det kun 15 km. En handletur 
over svenskegrensen ved Svinesund er
unnagjort på ca. en time. Kommunesenteret 
i Ski ligger bare ca. fem minutter unna, mens 
du kommer til vakre Drøbak på knappe 20 
minutter. Fra Vevelstad stasjon går toget 
til Oslo direkte hver halvtime, og tar deg til 
storbyen på 25 minutter. For de som pendler 
til Oslo er det egne innsatstog i rushtiden. I 
helgene kan du også bruke nattbuss fra Oslo, 
og flybussen til Gardermoen stopper utenfor 
ICA Supermarkedet. 
Det lokale rutenettet med lokalbuss i 
området er også svært bra, samtidig som et 
omfattende gangveinett tar deg enkelt og greit 
rundt i lokalmiljøet – også uten bil.
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Velkommen 
til Langhus 
– et moderne og 
hyggelig tettsted!
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Humlerekka består av to rekkehus som ligger stille 
og rolig langs Tussestien. I den første rekken finner 
du seks rekkehus over parkeringskjelleren, mens 
den andre rekken består av fem rekkehus. Felles 
for alle rekkehusene er den smarte planløsningen 

som gir både store og små familier rikelig med 
tumleplass. Boligene får flotte, private uteområder 
på bakkeplan, usjenerte terrasser og et pent opp-
arbeidet fellesområde med lekeplass.

Lang, lang rekke. 
Ingen ut av rekka går …
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Rekkehus med tumleplass for store og små.
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Rekkehusene i Humlerekka er planlagt og utformet 
med familien i fokus. Her skal både nye familier 
med små barn og etablerte familier med store 
barn og ungdom trives . Derfor er planløsningen 
utformet med sikte på å skape gode fellesrom med 
plass for mange, samtidig som det er lagt vekt på 
skjermede soner for lek, aktivitet og sosial hygge 
på tvers av aldersgruppene.

Her har du plass til å samle hele familien rundt 
middagsbordet. De minste kan leke uforstyrret på 
rommet, mens ungdommen samler seg i loftstuen, 
og mor og far tar en kopp kaffe med naboen. 

Også miljøet er ivaretatt når vi bygger Humlerekka. 
Rekkehusene leveres blant annet med komplett, 
balansert ventilasjons-anlegg med varmegjenvin-
ning og mulighet for nattsenkning av temperaturen, 
og opplegg for sentralstøvsuger.

Kort sagt; Trivelige og sunne rom for alle.
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Boliger tilpasset familier i alle faser
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Kjøkkeninnredningen leveres av Sigdal, og standard-
kjøkkenet leveres som vist på plantegningen til høyre, 
med hvite, glatte fronter, laminat benkeplate og 
børstede, rustfrie håndtak. Du kan imidlertid velge et 
annet kjøkken om du vil – velg fritt fra hele Sigdals 
sortiment!

Kjøkkenet leveres tilrettelagt for integrerte hvite-
varer, og med slimline avtrekksvifte. Dobbel opp-
vaskkum med 1 stor og 1 liten kum, kjøkkenarmatur 
med svingbar tut og opplegg for oppvaskmaskin.

I 1. etasje blir både kjøkken og stue lyse og luftige 
med gjennomgående lys fra øst til vest. De fire 
enderekkehusene får i tillegg ekstra vinduer i stuen 
og ved spisebordet. Peisovnen markerer skillet 
mellom stuen og spisestuen, og du kan velge å få et 
kott under trappen, om du vil.

Velkommen inn i ditt nye hjem!
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Sigdal-kjøkken med mange 
valgmuligheter

Peisovn i stuen
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Når smårollingene skal ”på et visst sted” i full 
fart, er det praktisk å ha rask tilgang til WC med 
fliser på gulvet. Fra den flislagte entréen med 
skyvedørsgarderobe kommer du også inn i det 

romslige oppholdsrommet. Den åpne stue-/ 
kjøkkenløsningen på over 40 kvm gir et luftig rom 
med gode møbleringsmuligheter og flott gjen-
nomgående lys. 

Velkommen inn i ditt nye hjem!
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1. etasje – felles samling og familiemiddager

1. etasje, enderekkehus 1. etasje, midt i rekkehus

7



Inngangen til ditt nye hjem ligger usjenert og stille 
mot fellesområdet. Det første som møter deg, er 
en privat forhage hvor du får en koselig uteplass. 
Gangveien til rekkehusene er trukket bort fra inn-
gangspartiene, med en hellelagt gangsti inn til hver 
bolig. Mellom hver forhage blir det hvitmalte skil-
levegger, så du kan nyte morgensolen i ro og fred. 

I Humlerekka er det lagt vekt på at både små og 
store skal ha god tumleplass, både ute og inne – 
sammen eller hver for seg. Fra den store stuen får 
du direkte utgang til en flott, vestvendt terrasse, 
mens loftstuen får en takterrasse på 20 kvm.

To flotte terrasser gir ekstra 
tumleplass  
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Trivelig forhage Utvid stuen i sommerhalvåret
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To flotte terrasser gir ekstra 
tumleplass  
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Utvid stuen i sommerhalvåret
1 2. etasje finner du soverommene og det romslige 
familiebadet. Barnesoverommene og foreldre-
soverommet ligger akkurat passe langt fra hverandre, 
og alle blir utstyrt med garderobeskap. I hoved-
soverommet er det lagt til rette for å sette inn  
skyvedørsgarderobe. Her får du også en elegant 
vindusløsning med ett vindu på hver side av dob-
beltsengen. 

Badet leveres med fliser på gulv og vegger, dusj-
vegger i glass og vegghengt WC. Her er alt fiks 
ferdig når du flytter inn, helt ned til håndkleknagger 
og dorullholder, så du slipper å skru i flisene. God 
plass til vaskemaskin får du også.

2. etasje – rolig sone for velvære og avslapping
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I rekkehusets toppetasje kan du gå direkte ut fra 
den romslige loftstuen til en luftig og stor tak-
terrasse med imponerende utsikt over Nøstvedt-
marka og gode solforhold. Terrassen er på 20 kvm 
og har god plass til storfamilien eller venneflokken. 
Den innerste delen av terrassen  
får  pergola, slik at du kan skape en lun og grønn krok.

Loftstuen er et stort rom med rikelig med vindus-
flater og alt det gjennomlyset du kan ønske deg. 
Rommet er like stort som ”hovedstuen” normalt 
er i et rekkehus – hele 27 m2. I tillegg kommer 
trappearealet og den ekstra gode takhøyden som 
tilfører rommet ytterligere volum og romfølelse. 
Stålpipen går gjennom rommet i hjørnet, slik at du 
kan sette inn en peisovn. 

Stor loftstue for rolige 
aktiviteter eller vilter lek
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Loftstuen er planlagt slik at du med enkle grep kan 
dele den i to og på den måten få et ekstra soverom, 
arbeidsrom eller hobbyrom. Loftstuen vil fortsatt 

være mer enn stor nok til sitt bruk. Skråtaket gjør 
at du får ekstra god takhøyde i den ene enden av 
loftstuen, hele 270 cm. 

Stor loftstue for rolige 
aktiviteter eller vilter lek
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3. etasje – aktiviteter og gode venner
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Litt ekstra og mange valg 
skaper din personlige stil.

I Humlerekka er standardløsningene valgt med omhu. Her skal familien bo et 
moderne hjem med praktiske løsninger, slik at både små og store trives. En del 
er kanskje som du forventer, men mye vil nok overraske deg…

Utover standardløsningene tilbyr vi deg også en rekke muligheter slik at du 
kan velge helt etter din egen smak. Dermed skaper du din helt personlige stil i 
hjemmet ditt.

Se for øvrig leveransebeskrivelsen på side 14 og 15, og Tilvalgslisten som du 
kan få av megler.
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GULVENE
Det leveres 3 stavs 14 mm eikeparkett av god 
kvalitet som standard på alle gulv. Ønsker 
du det, kan du velge blant mange andre 
parkettyper. 
Badet i 2. etasje får 20 x 20 cm grå fliser med 
varmekabler, og vindfang og WC i 1. etasje får 
33 x 33 cm mørkegrå fliser som standard. Du 
kan velge andre fliser, om du ønsker det.

VEGGENE
Som standard får du sparklet og hvitmalt gips 
på veggene. Ønsker du andre farger, kan du 
velge fritt fra hele fargekartet. 
Veggene på badet får liggende, hvite fliser 
som standard, 25 x 36 cm.  Her kan du også 
velge andre fliser.
 

KJØKKENET
Kjøkkeninnredningen leveres av Sigdal. 
Standardkjøkkenet er Uno, med fronter i 
hvitmalt MDF. Kjøkkenet leveres som vist på 
plantegningen, med laminat benkeplate og 
børstede, rustfrie håndtak. 
Du kan velge en annen kjøkkeninnredning 
og en annen benkeplate fra hele sortimentet 
til Sigdal Kjøkken, så lenge plasseringen av 
oppvaskmaskin, oppvaskkum og stekeovn ikke 
endres. 
Mellom over- og underskapene på kjøkkenet 
kan du velge fliser, eller kanskje du vil ha det 
ekstra stilig - med glass ..?
Vi tilbyr også ulike, integrerte hvitevarer som 
du kan bestille enkeltvis eller som komplett 
pakke med oppvaskmaskin, stekeovn, 
platetopp og mikrobølgeovn.

          
BAD OG TOALETT 
Både toalettet i 1. etasje og badet i 2. 
etasje blir utstyrt med vegghengt toalett 
med innebygget cisterne. Servanten får 
håndkleskap under samt speil og lysarmatur 
over. Du kan velge blant mange ulike gulv- 
og veggfliser. Husk også at du kan velge 
varmekabler i gulvet i toalettet i 1. etasje. 
         

EKSTRA KOTT UNDER TRAPPEN
Under trappen i 1. etasje kan du velge å lage 
et kott. Entreen leveres med skyvedører, men 
innmaten i skyvedørsgarderoben bestilles som 
tilvalg.

SENTRALSTØVSUGER
Alle rekkehusene leveres med røropplegg for 
sentralstøvsuger med tilkoblingspunkter i 
alle etasjer. Selve sentralstøvsugerenheten og 
slangen bestilles som tilvalg.

EGEN SPORTSBOD
Hvert rekkehus får tildelt en sportsbod på 
ca 5 kvm i ventilert, isolert bodkjeller under 
leilighetene i Hvitveisstien Boligsameie (Bygg 
2). Bodene utføres med skiller i netting.

SIKKER PARKERING
Under de seks rekkehusene i det første 
bygget vil det bli anlagt 17 parkeringsplasser 
i parkeringskjeller. Parkeringskjelleren blir 
levert med elektrisk garasjeport, og vil bli 
ventilert med eget ventilasjonsanlegg. Alle 
rekkehusene får minst én parkeringsplass i 
anlegget.
Det vil bli lagt til rette for gjesteparkering på 
parkeringsplassen ved ICA butikken.

ANDRE VALG DU KAN GJØRE:

• Ekstra stikkontakter, TV-uttak og   
 telefonpunkter
•  Dimmere, downlights, fotoceller
•  Varmekabel/varmefolie i de rommene du 
 måtte ønske
• Skyvedørsgarderobe på hovedsoverommet
• Mulighet for å etablere et fjerde soverom i  
 loftstuen
• Ulike typer peisovner
• Innerdører (standard 
 + to tilvalgsmuligheter)
• Trapp
• Tak istedenfor pergola på takterrassen
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Leveransebeskrivelse

14

1. Generelt
Rekkehusene bygges i tre. De seks rekkehusene 
i Bygg 4a vil bli bygget over parkeringskjeller i 
betong, mens de fem rekkehusene i Bygg 4b vil 
bli bygget over plate på mark.

2. Utvendige flater
VEGGER
Rekkehusene skal i hovedsak kles med stående, 
hvitmalt panel kombinert med innslag av 
royalimpregnert tre. Kledningen grunnes og 
males to strøk på fabrikk, og snittflater males 
når rekkehusene er bygget.

PRIVATE UTEPLASSER
Takterrassene leveres med terrassegulv 
og rekkverk i tre. Skillevegger mellom 
takterrassene leveres som hvitmalte trevegger. 
Det etableres pergula over den innerste delen 
av takterrassen. Det leveres utelampe med 
innvendig bryter og stikkontakt på takterrassen.

Terrassene på stuesiden leveres med 
terrassegulv i tre. Skillevegger mellom 
terrassene leveres som hvitmalte trevegger. 
Det leveres utelampe med innvendig bryter og 
stikkontakt på terrassen.

Forhagene ved inngangspartiene leveres gruset 
eller tilsådd med gress. Det anlegges hellelagt 
gangsti gjennom forhagen til inngangsdøren. 
Mellom forhagene leveres det hvitmalte 
skillevegger. Det leveres lampe med innvendig 
bryter og ringeklokke ved inngangsdøren. Det 
leveres tak over inngangspartiet.

3. Teknisk 
BRANN 
Rekkehusene leveres med pulverapparat og 3 
stk seriekoblede brannvarslere. Det etableres 
brannvarsling i parkeringskjelleren.

ELEKTRO
Det monteres skjult rør- og boksanlegg for 
lys og stikkontakter, med unntak av på lyd- og 
brannvegger der det leveres åpent anlegg. 
Stikkontakter leveres med barnesikring.

Hvert rekkehus får sikringsskap med 
automatsikringer, overspenningsvern, 
jordfeilbryter, hovedbryter og strømmåler. 

OPPVARMING
Oppvarming med panelovner samt elektrisk, 
termostatstyrt varmekabel på badet. 
Panelovnene vil ha mulighet for nattsenking.

I stuen inngår vedovn med stålpipe i 
standardleveransen. Det vil bli lagt til rette for 
etablering av vedovn også i loftstuen, men selve 
vedovnen må bestilles som tilvalg.

TV/INTERNETT
Det leveres uttak for TV og bredbånd i 
stuen. I stuen leveres også telefonuttak, 
telefonabonnement bestilles av hver enkelt 
beboer.

TV-signaler og internett leveres av Canal 
Digital, som også tilbyr bredbåndstelefoni. 
TV- og bredbåndsabonnement er inkludert i 
rekkehusenes fellesutgifter. 

ELPUNKTER
ENTRE
Dobbel stikkontakt ved gulv. 
Lampepunkt i tak tilkoblet bryter.

WC
1 dobbel stikkontakt ved gulv.
Taklampe tilkoblet bryter.

KJØKKEN
1 stikk for oppvaskmaskin.
25A stikk for platetopp.
16A stikk for stekeovn.
1 stikk for kjøkkenventilator.
1 stikk for kjøleskap.
1 dobbel stikkontakt ved gulv.
3 doble stikkontakter mellom over- og underskap
Lysarmatur under overskap.
Lampepunkt i tak tilkoblet bryter.

STUE/SPISESTUE
Uttak for kabel-TV og bredbånd fra Canal Digital.
13 doble stikkontakter ved gulv (hvorav 3 ved 
TV-uttaket).
2 stikk ved tak med bryter (over inntegnet 
spisebord og salongbord).
Uttak for telefon.

BAD
Termostatstyrt varmekabel med gulvføler.
Lampepunkt i tak tilkoblet bryter.
Lysarmatur over speilet.
Stikkontakter for vaskemaskin og tørketrommel.
1 dobbel stikkontakt

LOFTSTUE
7 doble stikkontakter ved gulv.
Lampepunkt i taket tilkoblet bryter.

SOV 1
3 doble stikkontakter ved gulv.
Lampepunkt i tak tilkoblet bryter.

SOV 2 OG 3
2 doble stikkontakter ved gulv.
Lampepunkt i tak tilkoblet bryter.

GANG 2.ETASJE
2 doble stikkontakter ved gulv.
Lampepunkt i tak tilkoblet bryter.

BOD
Lampepunkt i tak tilkoblet bryter.
Stikk for varmtvannsbereder.

TRAPPEROM
Takpunkt tilkoblet bryter.

TAKTERRASSER
1 stk lampe med innvendig bryter.
1 stk stikkontakt.

TERRASSE VED STUE
1 stk lampe med innvendig bryter.
1 stk stikkontakt.

FORHAGE VED INNGANGSPARTI
1 stk lampe med innvendig bryter.
Ringeknapp.

VVS
Rekkehusene leveres med 200 liters 
varmtvannsbereder. Hvert rekkehus får egen 
vannmåler. 

Varmt og kaldt forbruksvann legges i rør-i-rør 
tappevannsystem og kobberrør. Rørføringer 
i rekkehuset tilkobles fordelerskap med 
lekkasjevarsler og stengekran, plassert på badet. 

Rekkehusene leveres med komplett, balansert 
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. På 
kjøkkenet leveres slimline kjøkkenvifte med 
fettfilter, lys og mulighet for å regulere avtrukket 
mengde.

Det leveres røropplegg for sentralstøvsuger 
med tilkoblingspunkter i alle etasjer. Selve 
sentralstøvsugerenheten og slangen bestilles 
som tilvalg.

4. Overflater
GULV
3 stavs 14 mm eikeparkett av god kvalitet leveres 
som standard på alle gulv unntatt bad, som har 
20 x 20 cm grå fliser, og vindfang og WC som har 
33 x 33 cm fliser. 

VEGGER
Sparklet og hvitmalt gips. Hvite fliser på badet, 
25 x 36 cm. 

TAK
Himlingen leveres med sparklet og hvitmalt gips. 

Generell takhøyde er 240 cm. I loftstuen vil 
takhøyden bli ca 270 cm i den ene enden (mot 
øst).

LISTVERK
Lister ved gulv, himling og rundt dører og vinduer 
leveres hvitmalte fra fabrikk. Spikerhull og 
sagsnitt overmales ikke.

VINDUER
Det leveres malte trevinduer med samme farge 
på innsiden og utsiden. Vinduene blir tilpasset 
farefri vasking, dvs at vinduer som ikke nås 
stående fra bakkenivå/takterrassen skal kunne 
vendes og vaskes fra innsiden. Gavlvinduene i 
rekkehus nr 6 og 7 blir brannvinduer som kun 
skal åpnes for rengjøring.

DØRER
Ytterdører leveres fabrikkmalte, med kikkehull.
Formpressede innerdører, fabrikkmalte 
med vridere og beslag i rustfritt stål. Dør til 
hovedsoverommet leveres som skyvedør.
Balkongdør til terrasse og takterrasse leveres 
i glass. 

TRAPP
Trappen leveres hvitmalt, med barnesikrede 
trinn. 

5. Garderobe
Hvite garderobeskap, høyde ca 210 cm.  Det 
leveres 2 lm garderobeskap pr foreldresoverom 
og 1 lm i øvrige soverom. 

Stiplet garderobeskap under trappen i 1.etasje er 
ikke inkludert i standardleveransen. I vindfanget 
leveres skyvedør, innmaten bestilles som tilvalg.

6. Sportsbod
Hvert rekkehus får tildelt en sportsbod i ventilert, 
isolert bodkjeller under Bygg 2. Bodene utføres 
med skiller i netting.

7. Utomhus
Det vises til foreløpig utomhusplan. Det tas 
forbehold om midlertidige løsninger for felles 
utearealer inntil Bygg 3 er ferdigstilt. 

8. Avfallshåndtering
Avfallshåndtering i felles anlegg med øvrige bygg 
i prosjektet. Beholdere for restavfall og papir 
er planlagt som nedgravd løsning, plassert i 
området mellom Bygg 3 og rekkehusene.

9. Parkering
Under de seks rekkehusene i Bygg 4a 
vil det bli bygget 17 parkeringsplasser i 
parkeringskjeller. Parkeringskjelleren blir levert 
med elektrisk garasjeport, og vil bli ventilert 
med eget ventilasjonsanlegg. Det medfølger 
1 stk garasjeåpner (fjernkontroll) til hver 
parkeringsplass.

Det vil bli lagt til rette for gjesteparkering på 
parkeringsplassen ved ICA Supermarkedet.
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1. Grunndata: 
Del av gnr. 123, bnr. 65 i Ski kommune, med 
adresse Tussestien 1a, 1405 Langhus.

2. Selger og hjemmelshaver: 
Langhus Eiendom AS org. nr.982 797 969.

3. Eierform: 
Boligene etableres som et eierseksjonssameie 
(selveierleiligheter).

Megler har utarbeidet standard vedtekter 
for sameiet og innkaller alle kjøperne til 
stiftelsesmøte for sameiet i forbindelse med 
ferdigstillelsen av prosjektet. Det påhviler 
kjøperne i fellesskap å stifte sameiet, herunder 
vedta budsjett og fellesutgifter og velge styre. 
Advokatfirmaet Horgen og Horgen AS skal være 
sameiets forretningsfører i to år fra sameiets 
stiftelse. Vedtekter og budsjett er tilgjengelig hos 
megler og er vedlegg til kjøpekontrakten.

4. Seksjonering:
Selger vil selv besørge og bekoste boligene 
seksjonert. Sameiet vil bestå av 11 
boligseksjoner. Se sameiets vedtekter (vedlagt) 
for bestemmelser om drift og vedlikehold.

5. Heftelser:
Det er på eiendommen tinglyst følgende 
heftelser som medfølger ved overdragelsen:
Erklæring/avtale om telefonledninger/stolper/
kabler/grøfter m.v., tinglyst 22.4.1965
Rettsbok, om gang og sykkelvei langs gml. 
Vevelstadvei, tinglyst 9.1.1987
Grensejustering, tinglyst 5.6.08
Bestemmelser om veg, tinglyst 5.10.09
Grensejustering, tinglyst 5.10.09

Eiendommen vil bli seksjonert, med de 
normale heftelser dette medfører. Heftelser på 
hovedbruket er ikke innhentet, da eventuelle 
heftelser der antas kun å ha historisk betydning.

Det tas forbehold om tinglysning av rettigheter 
og plikter for adkomst til tomteparsellene og 
tekniske fremføringer til bygningene.

6. Tilliggende rettigheter og plikter:
Felles garasjekjeller med 1 eller 2 tinglyste 
p-plasser til hver bolig (se prislisten). Hver bolig 
får en sportsbod i kjeller under bygg 2 (Hvitveis-
stien). Erklæring om rett til boder tinglyses. 

Sameiet disponerer i tillegg 3 gjesteplasser på 
terreng. Gjesteplassene eies av Langhus Nærings-
eiendom AS. Leieprisen er kr. 260,- pr. plass pr. 
måned (pr. 1.1.2011) og leien er inkludert i den 
enkelte leilighets fellesutgifter. Leien kan av 
utleier indeksreguleres årlig iht. konsumpris-
indeksen, med basis i indeksen pr. oktober 2010.

Boligenes forhager og bakhager tinglyses som 
tilleggsdel til den enkelte bolig (eksklusiv bruks-
rett). Vedlikeholdsansvaret (og -kostnadene) for 
hagene med gjerder og beplantning påhviler den 
enkelte seksjonseier.

7. Grunnareal:
Eiendommens areal utgjør iht. GAB-registeret 
ca. 10 867 kvm (inkludert gnr 123, bnr 962). 

Tomten planlegges delt i inntil 5 tomteparseller 
(en parsell for hvert sameie) hvorav bygg 
1 (Blåveisstien) er ferdigstilt og bygg 2 
(Hvitveisstien) er under oppføring. Sameiet 
Humlerekkas tomt ventes å utgjøre ca. 1.200 
kvm. Situasjonsplan er tilgjengelig hos megler 
og på visning og vedlegges kjøpekontrakten. I 
tillegg til Humlerekka planlegges et boligbygg 
øverst i Tussestien og et bolig- eller kombinert 
bolig- og næringsbygg nederst i Tussestien.

Selger betinger seg en rett, men ingen plikt, til 
slik tomtedeling. Tomtearealet og -grensene 
for den enkelte parsell er ikke avklart. Selger 
betinger seg, i samråd med Ski kommune, fritt 
å bestemme hensiktsmessige tomtegrenser for 
parsellene.

Det etableres felles bruksrett til lekeplass 
og rekreasjonsarealer for alle bygningene i 
prosjektet.

8. Bebyggelsens arealer, alder og byggemåte:
Planlagt, ikke ferdig prosjektert bebyggelse. 
Se prosjektbeskrivelsen. Det foreligger 
rammetillatelse for tiltaket, tillatelsen 
er tilgjengelig hos megler og vedlegges 
kjøpekontrakten.
 
Byggearbeidene iht. rammetillatelsen blir utført 
i samsvar med Plan- og bygningsloven (2008) 
og Teknisk forskrift (TEK) (2010), samt andre 
offentligrettslige regler eller pålegg. 

9. Ligningsverdi og offentlige avgifter:
Ikke fastsatt, normalt utgjør likningsverdien ca 
25-30 % av kjøpesummen (iht. liknings ABC)

10. Regulerings-/bebyggelsesplan:
Eiendommen er i reguleringsplan for 
Langhusveien 211 i hovedsak avsatt 
til byggeområde for bolig og næring. 
Reguleringsplan vedtatt 20.1.04. Planen med 
bestemmelser er tilgjengelig hos megler og på 
www.ski.kommune.no 

11. Boligsameiet, eierbrøk, fellesutgifter m.v.:
Kjøper får eksklusiv eiendomsrett til sin bolig 
med en eierbrøk i sameiets felles anlegg. 

Den enkelte boligs eierbrøk fastsettes ved 
seksjonering med grunnlag i boligenes 
størrelser (BRA). Hver kjøper har rett og plikt til 
å tilslutte seg sameiet og innrette seg sameiets 
vedtekter og eierseksjonsloven. 

Sameiet skal selv fastsette driftsbudsjett og 
fellesutgifter for drift og vedlikehold av sameiet. 
Selger har stipulert fellesutgiftene til ca. kr. 
17,- per kvm (BRA) per måned. Fellesutgiftene 
inkluderer parkering, bygningsforsikring, 
kommunale avgifter, normal drift og vedlikehold 
av sameiets eiendom med tekniske anlegg, 
strøm til fellesarealer, regnskapsførsel og kabel-
tv med bredbåndsabonnement.

12. Forsikring:
Selger holder bygget forsikret frem til 
overtakelsen. Kjøper må, gjennom sameiet, 
deretter selv besørge bygningsforsikring.

13. Kjøpekontrakt og salgsvilkår:
Selger har utarbeidet standard kjøpekontrakt 
som forutsettes benyttet. Kjøpekontrakten 
skal undertegnes av begge parter straks etter 
at selger har akseptert kjøpetilbud. Lov om 
bustadoppføring regulerer salget.

14. Omkostninger som kjøper må betale:
2,5 % av andel tomtekostnaden i dokumentavgift 
til staten (ca. kr 10 000,- pr. bolig). 
I tillegg kommer gebyr for tinglysning av skjøte 
(kr 1548) med panteattest (kr 172) og eventuelt 
gebyr for tinglysning av kjøpers pantedokument 
(kr 1935).
 
15. Overtakelsestidspunkt/ferdigstillelse:
Estimert til ca. 12 måneder etter at 
byggearbeidene er igangsatt, med forventet 
ferdigstillelse i 2012. Det er tatt forbehold om 
igangsettingstidspunktet, jfr. punkt 17.
 
Selger skal varsle kjøper om 

overtakelsesmåneden senest 4 måneder 
før overtakelse. Dette varselet gir kjøper 
anledning til å kreve dagbot/erstatning iht. 
bustadoppføringslova dersom ferdigstillelse 
ikke skjer den varslede måneden. Det avholdes 
forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før overtakelse. 
Endelig dato for overtakelsen skal varsles med 
minst 30 dager.

16. Betalingsbetingelser og sikkerhet
Kjøper må stille sikkerhet for betaling av 
kjøpesummen. Sikkerheten stilles ved inn-
betaling til meglers klientkonto med 5 % av 
kontraktsummen ved kontraktsignering og 5 % 
med forfall ved beslutning om byggestart, jfr. 
punkt 15 (21 dagers betalingsfrist gis). 
Restkjøpesummen med omkostninger betales 
senest 3 dager før overtakelsen. Renter på 
innestående tilfaller selger i stedet for indeks-
regulering av vederlaget. Innbetalt sikkerhet 
overføres selger som kjøpsvederlag på den avtalte 
overtakelsesdagen etter innkalling av kjøper til 
overtakelsesforretning. Selger kan bare disponere 
innbetalt beløp mot selvskyldnerkausjon eller 
tilsvarende fra finansinstitusjon med rett til å 
tilby slike tjenester i Norge.

Selger stiller på sin side sikkerhet for sin leveranse 
med 2 % av kjøpesummen fra byggestart og frem 
til overtakelsen og med 3 % av kjøpesummen fra 
overtakelsen og i to år etter overtakelsen.

17. Forbehold:
Selger tar forbehold om at beslutning om igang-
setting ikke vil bli tatt før det er oppnådd 60 % 
forhåndssalg (verdi) av boligene, samt at man opp-
når igangsettingstillatelse uten tyngende vilkår.

Frem til beslutning om byggestart er tatt kan 
selger velge å kansellere inngåtte kontrakter, 
uten at kjøper kan gjøre gjeldende noen 
misligholdsbeføyelser. Innbetalt sikkerhet 
med renter blir i så fall tilbakebetalt til kjøper. 
Dersom selgers beslutning om byggestart 
ikke foreligger senest den 15.9.11 kan kjøper 
kansellere kjøpekontrakten på samme vilkår.

Illustrasjoner og tegninger i salgsprospektet og 
annet salgsmateriell er kun ment som 
illustrasjoner, og er ikke bindende for selgers 
leveranse. Selger vil levere det som er spesifisert 
i prosjektbeskrivelsen.
Tegninger og illustrasjoner er ikke i målestokk og 
kan ikke brukes for  måltakning og arealberegning.

18. Megler:
Tostrupgården Eiendomsmegling AS 
v/advokat Eirik Espenes, telefon 22 40 12 90, 
telefaks 22 40 12 81. 
Visninger ved Tor Arne Eng, telefon 90 98 98 99

19. Dokumenter
Følgende dokumenter er tilgjengelig på 
visning og hos megler og utgjør en del av 
kjøpekontrakten:
Salgsprospekt med plantegninger, leveranse-
beskrivelse og formelle opplysninger m.v.
Utskrift fra grunnboken for gnr. 123, bnr. 65 i Ski 
kommune
Reguleringsplan og -bestemmelser for 
eiendommen
Rammetillatelse datert ……. / ……. 2011
Vedtekter for sameiet med estimert budsjett for 
felleskostnadene
Sameiets leieavtale for p-plasser
Situasjonsplan, fasade- og snittegninger.
Plantegning for bodkjeller
Tilvalgsliste
Overtakelsesprotokoll 

Utarbeidet den 26.1.2011.
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