KNARTEN 2 – TOMTERÅSEN
Prosjektert tomannsbolig over to plan
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Toma n n sbol ig på t o pla n
BRA 1 1 5 m 2
Sto re vin du sf l a t e r
2 stu er
2 ba d
Ba rn even n l ig o m r å d e
Flotte tu rmu l ig h e t e r

Store vindusflater
som slipper
inn mye dagslys.

Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

LYS O G P R A K T I S K TO M A N N S B O L I G M E D 3 S OV E R O M
Ved det overbygde inngangspartiet er det adkomst til en praktisk sportsbod.
Her kan både gressklipper, ski, sykkel og vinterdekk få sin faste plass.
I gangen er det adkomst til bad, en populær plassering for dem som trenger å spyle av
smårollinger før de får komme inn i huset. Fra badet er det dør inn til vaskerom/bod.
Videre inn i boligen kommer du til stue og kjøkken i åpen løsning. 1. etasje inneholder
også et soverom og boligen har dermed alle nødvendige rom i en og samme etasje.
Uteplass og hage er lett tilgjengelig fra stua, og kan være en flott utvidelse av stuen
når det er varmt i været.
I 2. etasje gjør husets midtseksjon at takhøyden økes akkurat i loftstuen.
Dette gir gode lysforhold og en romslig følelse. Fra loftstuen er det kort vei
til bad og etasjens to soverom. I tillegg har etasjen et lite kott.

Lyst og moderne
kjøkken fra
Sigdal, modell Fjell i
fargen grå.

Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

Tomten ligger i i et landlig,
naturskjønt og barnevennlig
boligområde, på Tomteråsen
på Hvam i Nes kommune.

OMRÅDET
Hvam ligger omgitt av store rekreasjonsarealer med fine tur- og sykkelstier, badeplasser
og skiløyper i nærliggende områder. Det er kort vei til barnehager, Hvam vgs., gårdsbutikk,
lekeplass og fotballbane.
På agendaen til Hvam idrettslag står friidrett, håndball, fotball, bordtennis, klatring,
barneidrett, samt mosjon og folkehelse, så her er noe for enhver. Hvam idrettsparker et flott
anlegg med tur- og joggeløyper, og her ligger en flerbrukshall der Nes Arena treningssenter
holder hus. Hallen har også klasserom og lokaler for private arrangementer.
For golfentusiaster anbefales nærområdets golfanlegg som ligger i vakre omgivelser.
I tillegg holder Nes Golfklubb til på Rommen Golfpark ved Vormsund. I tilknytning til Nes
videregående skole er det nyere svømmehall. Nes rideklubb har et aktivt og profesjonelt
hestemiljø, hvor det blant annet arrangeres knøttekurs, rideleir, stevner og juleshow.
På Årnes ligger Nes Kulturhus, som er et moderne flerbrukshus med tre kinosaler og
forskjellige kulturaktiviteter.

S E RV I C E T I L B U D
Dagligvarehandelen kan gjøres på bl.a. Rema 1000, Coop Mega og Coop Prix.
Ønsker du ytterligere servicetilbud har Amfi Eurosenteret i Vormsund og Amfi Årnes et
variert utvalg av butikker. Jessheim Storsenter, Lillestrøm, Strømmen og Oslo ligger for
øvrig godt innen rekkevidde.
Det går busser fra Hvam, og nærmeste holdeplass er Tomteråsen som ligger ca. 8 min
unna. Det er togstasjon på Årnes som betjener alle togene på Kongsvingerbanen. Med bil
fra Hvam tar det ca. 8 min til Årnes, 10 min til Vormsund, 15 min til Jessheim, 25 min til
Lillestrøm og 35 min til Oslo S.
Fra området er det skolebussordning til Neskollen barneskole og Vormsund og ungdomsskole. Det finnes også et godt utvalg av barnehager i området. Hvam videregående skole er
landets største innenfor studieretning for ”Naturbruk”, med topp moderne avdelinger bl.a.
for husdyr. Studieretninger som ”Medier og kommunikasjon” og ”Idrettsfag” skaper
ytterligere bredde.

O S L O L U F T H AV N

TOMTERÅSEN

OSLO

AV S TA N D E R M E D B I L :
• Oslo Sentralbanestasjon: ca 35 min
• Oslo lufthavn: ca 25 min
• Lillestrøm: ca 25 min
• Amfi Eurosenteret: ca 12 min
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1. ETASJE

1. ETASJE: Gang, bad, bod/vaskerom, stue, kjøkken, soverom og sportsbod.
2. ETASJE: 2 soverom, loftstue, bad og kott.
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2. ETASJE

TOTALT AREAL: BRA: 115 kvm • P-rom: 111 kvm • S-rom: 4 kvm
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LEVERANSEBESKRIVELSE
TOMT/UTVENDIG:

• Hovedadkomstveier og intern veg/parkering gruses, øvrige utearealer l
• Liggende kledning med grunningsstrøk og mellomstrøkfarge Jotun 1434 Labrador (NCS S7502-Y)
med hvit staffasje

BOLIG:
Bad/vaskerom

• Gulv: Vitra Kinetic Grey flis 20x20. I dusjsone legges mindre format.
• Vegg: Vitra Plain Color Block flis 20x30 hvit matt
• Bad 1.etg: Hvit innredning 120 cm. m/2 skuffer og heldekkende servant med speil
• Bad 2.etg: Hvit innredning 60 cm. m/skuffer og heldekkende servant med speil

Trapp

1 stk Stryntrappa type Fauna med hvitmalte vanger og gelender. Beisede furutrinn i hvit lasur
med barnesikring

Gulv

• Soverom, stue, kjøkken, kott: 14 mm eikeparkett 3-stav hvitpigmentert
• Gang: Grespor Zeus Negro 30x60 matt
• Sportsbod: Betong

Vegger, himlinger og listverk

• Himling: Malt gips, farge Bomull, S 0502-Y
• Vegger: Kostemalte panelplater. Type struktur skygge, farge Skagen, S 1502-Y50R
• Listverk: Standard hvitmalte glatte lister,

Innvendige dører

Hvitmalte dører type Easy fra Swedoor eller tilsvarende med stålhåndtak

Utvendige dører

• Hvit inngangsdør med glassfelt.
• Hvit boddør uten glass

Ventilasjon

• Balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner og separat kjøkkenventilator

Kjøkken

• Kjøkken: Sigdal, type Fjell, i fargen S 5500-N, mellomgrå.

Garderobe:

• 4 stk hvitt kombigarderobeskap 100x210 cm med stang og hyller.

Oppvarming

• Stålpipe samt vedovn type Curve 100
• Varmekabler i gang, kjøkken/stue og bad i 1. og 2. etg.

NORDBOHUS ROMERIKE

OM NORDBOHUS ROMERIKE
Nordbohus Romerike ble startet i 2019 og eies av
Nordbohus Innlandet AS. Vårt markedsområde er
Romerike og den sørlige delen av Hadeland. Egne
lokale snekkere med fagbrev og tett samarbeid
med andre lokale underleverandører gjør oss til en
trygg og foretrukket samarbeidspartner i nærområdet. Vi tilbyr en sømløs prosess, enten du ønsker standard enebolig eller arkitekttegnet, fra du
presenterer boligdrømmen til ferdig bygget bolig.
Vi ser fram til å høre fra deg, slik at vi kan hjelpe
med å realisere deres boligdrøm på Tomteråsen.

www.nordbohus.no/forhandler/romerike

KONTAKT
Camilla Solheim
Daglig leder
Tlf: 900 69 956
E-post: camilla.solheim@nordbohus.no
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