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BUSKHAMMEREN 

I flotte landlige omgivelser i Sømna kommune, 
tilbyr vi nå 2 flotte prosjekterte tomannsboliger 
i borettslag. Solrikt og lunt. Boligene ligger flott 
til med nærhet til natur og sjø. Det veletablerte 
området har beboere i alle aldre. Det gir et godt 
sammensatt nærmiljø, med både eldre og yngre 
mennesker. 

Fritid og Friluftsliv
Sømna kommune byr på mange muligheter for 
deg som er glad i friluftsliv. Her kan du gå på 
fjellturer eller merkede løyper, fiske i fjellvann 
eller nyte dagene ved en av landets vakreste 
skjærgårder. Her koser man seg i solen, eller 
prøver fiskelykken. Båt kan du leie hos 
Vennesund Camping eller på Bjørnvika 
natursenter. 

Like i nærheten finner du det meste av det du 
trenger i hverdagen; nærbutikk, bensinstasjon, 
restaurant, marina og byggevarehandel. 
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Familievennlig hjem med praktiske løsninger

På Buskhammeren bor du i en lys og moderne 
tomannsbolig med gjennomtenkte løsninger. 

Boligen er praktisk lettstelt med 2-3 soverom og alt 
på et plan. Inngangspartiet er overbygd, slik at du kan 
gå tørrskodd ut på trappa. Boligen har bod hvor du kan 
oppbevare det du måtte ønske. Gangen har et godt areal 
hvor du har rikelig med garderobeplass. Boligen har åpen 
løsning mellom kjøkken og stue, noe som gir en god 
romfølelse. De store vinduene sørger for at lyset 
flommer fritt i hele etasjen. Uteplass og hage er lett 
tilgjengelig fra stua, og kan være en flott utvidelse av 
stuen, når det er varmt i været. Her er det god plass til 
hagemøbler og stedet blir et naturlig samlingspunkt for 
familien.

Med en helt ny bolig kan du vinke farvel til 
bekymringer for oppussing og vedlikehold de 
nærmeste årene. Samtidig kan du ønske velkommen en 
energigjerrig bolig med godt inneklima og minimale krav 
til vedlikehold. Mindre tid til vedlikehold gir mer tid til det 
du har lyst til å gjøre.

MODERNE TOMANNSBOLIGER

ILLUSTRASJONSBILDE AV BOLIG PÅ TOMT 23
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Flott planlagt halvpart av 
tomannsbolig på tomt 23; 
Buskhammeren.
• 3 soverom, bad, vaskerom, 

kjøkken, stue, gang, carport/ 
garasje og utvendig bod.

• P-rom: 93,4 m²
• Pris: 1 965 000 Kr
• Mnd. fellesutgifter: 7 926 Kr
• Totalpris: 3 925 000 Kr

Illustrasjon av plantegning 
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• 2-3 soverom, bad, kjøkken, stue, gang 
og bod

• P-rom: 65-91 m²
• BRA: 69-94 m²
• Pris: 1 492 500 kr - 1 905 000 kr
• Mnd. fellesutgifter: 6 189- 7 831 kr
• Totalpris: 2 980 000- 3 805 000

Platt
7,1 m²

Platt
7,1 m²

Sov
7,5 m²

Sov
7,5 m²

Bad/vask
7,3 m²

Bad/vask
5,7 m²

Terrasse
26,6 m²

Kjøk./stue
40,6 m²

Kjøk./stue
28,5 m²

Terrasse
26,9 m²

Levegg

Sov
8,7 m²

Sov
12,7 m²

Sov
12,0 m²

Bod
3,1 m²

Bod
3,1 m²

Hall
11,0 m²

Hall
9,2 m²

Flott planlagt halvpart av 
tomannsbolig på tomt 24; 
Buskhammern.
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LEVERANSE
Bad/vaskerom
Flislagt gulv med varmekabler, Fibo/Trespo 
baderomsplater på vegg og hvite himlingsplater. 
Heldekkende servant med underskap, speil med lys, 
dusjvegger, veggmontert toalett.

Vaskerom
Flislagt gulv med varmekabler, fibo/trespo 
baderomsplater på vegg og hvite himlingsplater. 
Opplegg for vaskemaskin. Innredning fra Nygård 
Trevarefabrikk.

Soverom
Parkett på gulv, malte mdf-plater på vegg og i tak.
Garderobeskap.

Kjøkken
Parkett på gulv og walls to paint på vegg og hvite
himlingsplater. Kjøkkeninnredning med integrerte
hvitevarer; koketopp, komfyr, opp-vaskmaskin, 
kjøleskap, fryseskap og ventilator. Glass over 
kjøkkenbenk. Kjøkkeninnredning fra Nygård 
Trevarefabrikk.

Tilvalg
Det er tilvalg på kjøkkeninnredning, hvitevarer, 
baderomsinnredning og parkett.

Lister
Alt listverk og foringer leveres ferdigmalt. Listverk har
synlig stifting. 
Oppvarming:
Leilighetene varmes opp av vedovn i stue og vanlige 
panelovner på øvrige rom. Varmekabler på bad/ 
vaskerom og i gang.

Generelt
Bygget leveres etter ny TEK 17 bygningsstandard i
energiklasse C.
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VI VET HVA VI SNAKKER OM
Nordbohsforhandlere har lokal kunnskap som er samlet gjennom 

mange år som lokale tømrere og håndtverkesbedrifter, bedrifter som 
noen ganger har gått i arv i generasjoner. Kunnskapen vår om 

lokale forhold gjør at vi kan bygge enda smartere. Enda bedre. Vi vet 
når solen står høyest på himmelen på åsen, vi vet hvor barneskolen 

ligger og hvor langt det er å kjøre til idrettshallen. Vi vet hvor 
tømmeret kommer fra og hvordan det best anvendes når vi bygger 

for innlandsklima eller ved sjøen. 

UNIK TILPASNING TIL DEG OG DINE BEHOV
Vi har våre hus i alle slags størrelser og stiler i 

katalogen vår, men kanskje ingen av de er akkurat slik 
du vil ha det? Det fikser vi. Det meste kan tilpasses 

til både tomt og smaken din. Vi kommer med faglige 
innspill of sikrer at endringene ikke går utover verken 
den byggtekniske eller estetiske kvaliteten på huset. 

Våre arkitekter, ingenører og tekniske tegnere 
utarbeider der nye plantegninger, og lager i tillegg 

3D- illustrasjoner i farger slik at det blir enklere for 
deg å se hvordan det nye huset blir. 

GODE GRUNNER TIL Å KJØPE NY BOLIG FRA NORDBOHUS
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BYGD FOR Å VARE
Nordbohus er bygd for å vare. Det kan 
vi si fordi våre håndtverkere 
behandler hver eneste bolig med 
omtanke og kjærlighet, og fordi vårt 
byggesystem er teknisk godkjent av 
Sintef Byggforsk. Med ”bygd for å 
vare” mener vi at boligen holder høy 
kvalitet. 

Dette gjenspeiler seg blant annet i 
hvilke byggvarer vi anvender. Kjente og 
solide produsenter er nøye valgt ut for 
å tilfredsstille både våre og 
myndighetens strenge krav til kvalitet. 
I tillegg setter vi vår ære på spill, og 
lover høyt og hellig at våre boliger er 
”bygd for å vare” av lokale og dyktige 
Nordbohusforhandlere.  

Vi ønsker å møte våre kunder etter 
mange år på butikken, i idrettslaget og 
i kirka med fast blikk og rakk rygg, stolt 
over det vi har levert. Det er derfor vi 
sier at Nordbohus er bygd for å vare. 
Det er vårt kundeløfte. Det står 
under logoen vår, men det skal føles i 
de tusen hjem som er bygd av oss. 

ILLUSTRASJONSBILDE AV BOLIG PÅ TOMT 23
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SITUASJONSKART OVER OMRÅDET 
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TA KONTAKT MED 
Bjarne Nyrud 
Tlf: 975 12 544
E-post: bjarne.nyrud@nordbohus.no

Lokal representant, Avdelingsleder Brønnøysund
Helge Vollan 
Tlf: 993 74 907
E-post: helge.vollan@nordbohus.no

NORDBOHUS OVER HELE LANDET 

Vi er en av Norges største boligleverandører, 
og tilbyr både eneboliger, tomannsboliger, 
garasje, hytter og boligområder med ulike 
bolig- og hustyper. 
Hvert Nordbohuskontor består av dyktige 
fagfolk med inngående kunnskap om sitt
lokalområde. Vår visjon er å være en ledende 
boligleverandør. 

NORDBOHUS HAR TEKNISK 
GODKJENNING FRA SINTEF BYGGFORSK

Når du velger et hus fra Nordbohus, velger du 
kvalitet. Nordbohus sitt byggesystem er teknisk 
godkjent av Sintef Byggforsk, og det gir en økt 
trygghet for kundene. Sintef Byggforsk har gått god 
for at systemet tilfredsstiller lovverket, slik at 
konstruksjonen på huset og materialene som 
brukes, møter myndighetenes krav til slikt som 
styrke, varmeisolasjon og miljø. Disse kravene kan 
for eksempel være at huset tåler mye snø på taket, 
at det står støtt når høststormene herjer, at det er 
brannsikret, og godt nok isolert for vinterkulda
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BERNHARD OLSEN 

www.nordbohus.no/rana
www.facebook.com/ bernhardolsenmoirana

Instagram: nordbohus_helgeland

NORDBOHUS BERNHARD OLSEN AS 
Adresse: Håndverksgt. 7, Grubhei
Poststed: 8610 Mo i Rana 
E-post: bjarne.nyrud@nordbohus.no 


