NYE BOLIGER FRA BYGGALF

alt på ett
plan

LY S O G P R A K T I S K E N E B O L I G M E D 3 S O V E R O M ,
C A R P O R T O G A LT P Å E T T P L A N .

MYRAN I MOSKENES

BYGGALF

Byggalf presenterer:

MYRAN I MOSKENES

Enebolig på ett plan - 3 soverom
Tomtestørrelse 665 kvm
Gnr 13 Bnr 354
Pris 3 990 000,- + omkostninger
Solrik uteplass
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ET ENKLERE LIV
PÅ MYRAN.
Reine er et tettsted og et fiskevær i Moskenes kommune
i Lofoten i Nordland. Det er 15 minutters kjøring fra Myran
til Reine. Reine er administrasjonssenteret i kommunen,
og har 312 innbyggere per 1. januar 2017. Øyene på Reine
er knyttet sammen med bruer, og europavei 10 passerer
stedet. Eiendommen ligger attraktivt til med en fantastisk
utsikt. Den populære Reinebringen ligger like ved.
I Moskenes får man spennende opplevelser gjennom hele

LOFOTEN.

året. I sommerhalvåret er det flott å ta turen til strendene
på yttersiden, der man kan nyte midnattsola og ta seg et
forfriskende bad. Du kan også velge en fisketur, padle
kajakk, eller en fjelltur. På vinteren kan man oppleve det
tradisjonelle Lofotfisket og gi seg hen til det vakre
nordiske himmellyset.
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LY S O G P R A K T I S K E N E B O L I G
MED 3 SOVEROM, CARPORT
O G A LT P Å E T T P L A N .
Boligen er praktisk og lettstelt med tre soverom og alt
på ett plan. Inngangspartiet er overbygd slik at du kan gå
tørrskodd ut i den romslige, utvendige boden. Her kan du
oppbevare sesongutstyr som ski og sykler. Vindfanget har
rikelig med garderobeplass og det er kort vei til bad/vaskerom. Boligen har åpen løsning mellom kjøkken og stue.
Fra kjøkkenet har du dør inn til en praktisk bod med god
lagringsplass. Den skrå takhimlingen i stuen gir ekstra
romfølelse og de store vindusflatene 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. Boligen har carport.

«BOLIGEN ER MODERNE OG HAR
ET SÆREGENT UTTRYKK. EN STOR
GLASSVEGG OG SKRÅ HIMLING
I STUEAVDELINGEN GIR SPENNENDE
E F F E K T, O G H U S E T E R E L L E R S
P R E G E T A V M Y E LY S O G L U F T»
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La uteplassen bli en forlengelse av stuen hvor du kan nyte en kaffekopp ute før
arbeidsdagen starter, og nyte varme sommerkvelder etter middag.

Illustrasjon
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HER KAN HVERDAGEN BESTÅ AV SOSIALE
SAMMENKOMSTER OG KOSELIGE SOMMERKVELDER
MED GRILLING PÅ DIN EGEN UTEPLASS.

Illustrasjon
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Illustrasjon

Oppholdsrommene i boligen er lyse og luftige. Her har du mange muligheter for innredning. Kjøkkenet er fra EPOC og leveres med kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr.
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Carport
18,1

Sport
5,0

Innhold
Vindfang, gang, stue, kjøkken, 3 soverom,
bad/vaskerom og bod. Carport og sportsbod.
BRA 99,9 kvm
P-rom 92,5 kvm
BRA Carport/utvendig bod: 21,7 kvm

Kjøkken
15,0

Åpent overbygd areal: 7,8 kvm

Bod
3,6

VF
5,3

Bad/Vask
7,2

BRA totalt: 129,4 kvm

Soverom
8,9

P-rom totalt 92,5 kvm
Gang
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Stue
26,2

Soverom
7,6

Gard
2,3

Mø
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Husnavn

VIGNETT

SKALA 1:100

Soverom
12,5
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LEVERANSE.
Boligen leveres med gjennomgående god standard,
moderne løsninger og smakfulle materialvalg. Det blir
i tillegg mulighet for individuelle tilpasninger gjennom et
utvalg av materialer, farger og interiør slik at du som
kjøper kan sette ditt eget preg på ditt nye hjem.

Tomt
• Tomtestørrelse 665 kvm
• Gruset vei og biloppstillingsplasser
• Plenområder leveres ferdig tilsådd
Parkering/ Bodanlegg
• Carport ved bolig
• Gjesteparkering ved egen bolig
BOLIG
Utvendig
• Kledning i hht fasadetegninger,
Royalimpregnert
• Taktekking Decra sort farge
• Takrenner sort farge
• Plattinger ved balkong og inngang som
tegnet, Royalimpregnert
• Vinduer, ytterdører og balkongdører i tre,
fabrikkmalt hvite med hvite beslag
• Utekran
INNVENDIG
Våtrom
• Fliser 20*20 grå på våtromsgulv
• Baderomsplater på vegger
• Sluk
• Gulvmontert toalett med skjult vannlås
• Dusjkabinett
• Vask i innredning
• Opplegg for vaskemaskin
Gulv
• Kæhrs Eik Metz parkett på tørre rom
• Flis 20*20 grå i VF
• Utebod ubehandlet

Vegger, himlinger og listverk
• Malte plater 60*120 i himling
• Ferdigbehandlede veggplater
• Foringer og listverk i hvit farge med synlig
spikring
• Utebod leveres ubehandlet uten innvendig
kledning

Kjøkken, garderobe og badeinnredning
• Kjøkkeninnredning fra EPOC
• Kjøleskap
• Komfyr
• Oppvaskmaskin
• 3 stk garderobeskap kombi 100 cm
• Baderomsinnredning fra rørlegger 100 cm

Dører
• Innerdører Swedoor Easy hvit
• Ytterdør Swedoor Hudson hvit med glass
• Boddør Swedoor P100 uten glass
• Balkongdør leveres uten nøkkel

Ildsted
• Ovn DUO 5 fra Norpeis
• Stålpipe
• Brannmursplate bak ildsted

Brannvern
• Røykvarslere etter forskriftskrav
• Brannslokker 6 kgs pulver
• Komfyrvakt
Elektrisk leveranse
• VK i bad og gang
• Panelovner på soverom og stue/kjøkken
• Antall lampe, bryter og stikkontakter i hht
NEK400, norm for elektroinstallasjoner
• Alt matriell i hvit utførelse
• To utelamper
• Taklamper i gang, bad og soverom
• Trekkerør for fiber leveres fremført.
• Ringeanlegg og sikringsskap med automatsikringer, jordfeilvern og overspenningsvern
• Utebod leveres med taklampe og en
stikkontakt
Ventilasjon og støvavsug
• Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
• Sentralstøvsuger med ett uttak og slange/
børstesett

Diverse
• Boligen leveres rengjort ved overtakelse
• FDV leveres ved overtakelse
• Se 1:100 tegninger plan, fasade og situasjonsplan for korrekt informasjon om boligen
• Byggestart styres av godkjent byggetillatelse
• Databilder benyttet i salgsmateriell er av
illustrativ karakter og danner ikke grunnlag for
leveransen
• Selger har rett til endringer i konstruksjoner
og leveranser som ikke reduserer boligens
kvalitet
• Møbleringer som er inntegnet er ikke inkludert
i leveranse
• Utstyr som er stiplet på tegninger inngår ikke
i leveranse
• Selger tar forbehold om tilstrekkelig salg og
finansiering før byggestart kan finne sted
Prisinformasjon, oppgjør og betaling
• Pris kr 3 990 000,- + omkostninger
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SITUASJONSPLAN.
tekst ...
Myran

Beregning grad av utnytting:
Areal tomt = 665 kvm
Utnyttelsesgrad iht. gjeldende plan: 50% BYA
Mulig bebygd areal = 332,5 kvm
Krav til p-plasser: 1 garasjeplass + 1 oppstillingsplass pr. boenhet

K J Ø R E K A R T.
Dato: 16.02.18

Tomten
Kontroll:
13

Bebygd areal bolig inkl.carport
Bakkeparkering
Sum bebygd areal

MIL
er merket
med Nordbohus-

Bnr.: 354 Arkivnr:

skilt.

18451

Målestokk:

1:500 (A3) Anmerkninger:

Tegningsnr: 001

Omsøkt tomteutnyttelse

= 147,0 kvm
= 18,0 kvm
= 165,0 kvm

= 24,8 % BYA
Alle mål er tatt fra utvendig kledning

Snitt og utomhusplan er utarbeidet på grunnlag av digitalt grunnkart mottatt fra kommunen/Ambita
(07.02.18). Det foreligger ingen ytterligere terrengmålinger.

TEGNFORKLARING
Formål:

Linjesymboler / Punktsymboler:
Nye boliger

Veg/parkering

Regulert tomtegrense

Terrasse

Utomhus/tomt

Byggegrense

Moskenesveien

Carport
m/bod

Taklinje
Formålsgrense

Det gjøres oppmerksom på at, dersom den faktiske høyde på adkomstveg avviker fra høyden vist i
snitt-tegningene, må tegningene returneres for revisjon.
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Eiendomsgrenser er tatt fra digitalt grunnkart fra kommunen eller Infoland. Dersom disse grensene
avviker fra gjeldende målebrev eller private avtaler må tegningene returneres for revisjon.

SPLITTER NYTT
REINE

13.1

SOLRIKT

Denne tegning tilhører Nordbohus AS. Etterligning kfr. lov om åndsverk 12.05.1961.

HAV OG FJELL
NØKKELFERDIG

4.0

ENEBOLIG
ALT PÅ ETT PLAN

MOSKENES BARNEVENNLIG

TRIVELIG UTEPLASS
MODERNE

BYGGALF

BYGGALF

Byggalf AS
Torvgata 10 a, 8005 Bodø
Telefon: 75 50 25 00
www.byggalf.no
Olav-Inge Alfheim
Daglig leder
Telefon: 481 21 210
e-post: olav-inge@byggalf.no
Markus Alfheim
Boligrådgiver
Telefon: 906 67 580

NORDBOHUS HAR KONTORER OVER HELE LANDET

e-post: markus@byggalf.no

Vi er en av Norges største boligleverandører, og tilbyr både eneboliger, tomannsboliger,
garasjer, 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.

BYGGALF
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Plantegninger og skisser er ikke i målestokk, og enkelte detaljer kan avvike noe fra endelige tegninger.

3D-illustrasjoner og bilder i prospektet er av illustrativ karakter, og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen.
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