
SKONSENG

Prisant.: 1 481 000 til 1 761 000 + omk

Fellesgjeld: 2 214 000 til 2 634 000

Omkostninger: 25 000

Totalt: 3 720 000 til 4 420 000

Felleskostn. pr. mnd.: 8 186 til 9 773

P-rom: 91.1 m2 til 132.6 m2

BRA: 94.9 m2 til 145 m2

LAPPHEIA BORETTSLAG

1179067

5 prosjekterte tomannsboliger i et helt nytt boligfelt.
Landlig, solrikt og barnevennlig område. 
3 leiligheter er ferdigstilt og klar for overtagelse!
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Velkommen til Lappheia - nytt og

flott boligfelt!“



Adresse: Lappheia, 8615 Skonseng

Innskudd/prisantydning: 1 481 000 til 1 761 000

Fellesgjeld: 2 214 000 til 2 634 000

Omkostninger*: 25 000

Totalpris inkl omk.*: 3 720 000 til 4 420 000

Felleskostnader pr. mnd. **:          8 186 til 9 773

Rentekostnader fellesgjeld**:       4 889 til 5 817

Avdrag**: 0 frem til år 10. Fra år 11 avdrag 4 091

til 4 868.

Felleskostnader tot. etter avdragsfri periode**:

12 277 til 14 641

Sikringsordning: Blir søkt innmeldt

P-rom/BRA (m2): 91.1 til 132.6 / 94.9 til 145

Boligtype/eieform: Tomannsbolig - borettslag

Byggeår: Fra 2018

Antall soverom: 3 til 4

Tomt***: 4 883 m² - Eiet tomt

Parkering: Garasje

Energimerke: C

Selger/Eier: Nordbohus -  Bernhard Olsen AS

* Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en
låneobligasjon, og at eiendommen selges til prisantydning. 

** Spesifikasjon felleskostnader - se salgsoppgave.
Fullstendig opplysninger om felleskostnader i vedlagte
bygge- og finansieringsplan med tilhørende driftsbudsjett. 

*** Borettslagets tomt blir trinnvis fradelt fra hovedbruket.
Totalt areal for borettslager blir ca. 4 883 m2.

NØKKELINFO



T3 øverst, T1 og T5 nederst. Stilige

bygg med god planløsning.“





Ledig leilighet tomt T5 med 3

soverom. Ekstra takhøyde i stue!“





Ledig bolig tomt T3 er over to

etasjer og inneholder 4 soverom.“



BELIGGENHET
Adresse

Lappheia 2b, 6a og 10a,
8615 Skonseng.

Matrikkelnummer

Andelsnr. 1, 5 og 9 i Lappheia
borettslag med orgnr. 921872828.
Borettslagets tomt blir en parsell av
gnr. 50 bnr. 4 i Rana kommune.

Beliggenhet

Velkommen til Lappheia Borettslag - et
helt nytt boligfelt på Skonseng!  

Landlige omgivelser, og særdeles
barnevennlig beliggenhet. Skole fra 1. til
7 trinn, og Skonseng Naturbarnehage
ligger like over veien for borettslaget.    

Avstand til sentrum av Mo i Rana er ca.
15 km. 

For nærmere beskrivelse av
beliggenhet og adkomst, se kart på
finn.no.

Nærområdet

Skonseng er et populært boligområde,
spesielt for barnefamilier. Stedet har
blant annet nærbutikk, barnehage og
skole. 

Med sitt inkluderende idretts- og
bygdelag er det flere fritidsaktiviteter for
store og små året rundt. De har
idrettsanlegg, og er en anerkjent aktør
innen ski-/skiskyting. Vinterstid
passerer en av skiløypene like ved
siden av Lappheia. De har et aktivt
bygdelag, og flotte rekreasjons-
områder like i nærområdet.

BYGNINGER
Type, eierform og byggeår

5 prosjekterte tomannsboliger i
borettslag.
Byggeår vil variere og avhenger av
salg/oppstart/ferdigstillelse av de ulike
enhetene.  

Ledig bolig tomt T5 var ferdigstilt mars
2019. T3 var ferdigstilt august 2019. T1
var ferdigstilt februar 2020.

Bygninger og byggemåte

Tomannsboligene oppføres på støpt
plate på mark. Etasjeskillere av tre og
lydisolerende materialer. Yttervegger
av tre, kledd med Møre Royal. Hvite,
fabrikkmalte vindu, ytterdør og
balkongdør. Balkonger/veranda av tre
med trykkimpregnerte bjelker og
terrassebord. Tak med betongtakstein
eller asfalttakbelegg. 

Fullstendig leveransebeskrivelse ligger
vedlagt i salgsoppgaven.

Byggene leveres etter TEK 10
bygningsstandard, og byggene blir
oppført etter gjeldende lover og
forskrifter. Eksteriørmessig uttrykk
fremkommer av perspektivskisser/
fasadetegninger fra arkitekt, og ligger
vedlagt i salgsoppgaven.

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Selger skal fremlegge ferdigattest/
midlertidig brukstillatelse senest innen
overtagelse. Kjøper gjøres
oppmerksom på at ferdigattest ofte
foreligger en tid etter overtagelse, og
avhenger bl.a. av årstid, for
opparbeidelse av utomhusareal. 

Prosjekt Lappheia borettslag

Velkommen til Lappheia på Skonseng.
Her kan Nordbohus presentere et helt
nytt boligfelt! 

Lappheia er et todelt prosjekt med 10
eneboligtomter som selges av
Nordbohus Bernhard Olsen, og
Lappheia Borettslag som består av 5
vertikaldelte tomannsboliger som
selges via Rede Eiendomsmegling. Vi
snakker totalt sett om et stort, nytt og
flott boligområde.  

Ved å tilby ulike størrelser og
planløsninger på leilighetene vil
Lappheia borettslag passe de fleste,
og her kan flere generasjoner og
familier i ulik alder og størrelsesorden
passe inn, og bo godt sammen.

INFORMASJON OM
PROSJEKTET



Eksempelvis har den ene tomanns-
boligen leiligheter over to etasjer med 4
soverom, og passer godt for stor-
familien. Den andre typen har en stor
og liten leilighet, med henholdsvis 3 og
2 soverom, og alt areal på ett plan.

Arealer og innhold

Primærrom: 91.1 m2 til 132.6 m2
Bruksareal: 94.9 m2 til 145 m2  

Byggetrinn 1: 

Tomt T1 og T5 består av tomanns-
boliger som inneholder en stor og en
liten leilighet, og har alt areal på ett
plan. Den minste leilighetstypen er
utsolgt. 
Den store leiligheten med BRA 94.9 m2
og P-ROM 91.1 m2 inneholder: Entré/hall,
bad/vaskerom, bod/teknisk rom, 3
soverom, stue og kjøkken i åpen
løsning med utgang til hage.  

Tomt T3 består av tomannsbolig med
to like, speilvendte leiligheter.
Leilighetene er over to etasjer med BRA
145 m2 og P-ROM 132.6 m2. I 1. etasje
er det entré/hall med trapperom, bad,
bod/vaskerom og 4 soverom. Fra det
ene soverommet er det utgang til hage,
og ved siden av inngangsdøren nås
egen utvendig sportsbod. I 2. etasje er
det stor stue og kjøkken i åpen løsning,
samt eget toalettrom. Fra stuen er det
utgang til balkong. 

Det kan forekomme mindre 
endringer av areal som følge av
detaljprosjekteringen. Dette gir ikke
grunnlag for kompensasjon til kjøper.

Innvendig standard

Leilighetene har ulik planløsning og
utforming. De skiller seg noe i enkelte
innrednings- og materialvalg. Nedenfor
følger en generell beskrivelse,
fullstendig romskjema, perspektiv-
tegninger og innredningsbeskrivelse
for de enkelte leilighetene ligger
vedlagt i salgsoppgaven.  

Materialer/innredninger:                        
Gulv med 3-stavs eikeparkett i de fleste
rom. Varmekabler og fliser i hall og
bad. Vegger i kombinasjon av
tapetserte eller malte veggplater, dels
profilerte veggplater, baderomsplater
på bad/vaskerom. Himlingsplater i alle
rom.  

Kjøkkeninnredning fra Møbelkjøkken
(hvit Øyen) med slette fronter,
kombinasjon av skuffer og skap.
Laminat benkeplate, og kitchenboard
mellom benkeskap. Integrerte hvite-
varer. 
I T3 er  det baderomsinnredning fra
Møbelkjøkken (grå Øyen) med slette
fronter og heldekkende servant. Speil
med lys og stikk. Vegghengt wc og
dusjkabinett. Innredning på vaskerom
fra Møbelkjøkken, type Vangen, hvit. I T1
og T5 er det baderomsinnredning fra
Møbelkjøkken (hvit Øyen) med slette
fronter og heldekkende servant.
Speilskap. Vegghengt wc og
dusjkabinett.  

Elektrisk anlegg: 
Kjøkken med hvite LED-downlights. I
gang og stue monteres 2 meter med
spottskinne. Bad, vaskerom og sove-
rom med takplafond. På bod blir det
LED takplafond med integrert
bevegelsesstyring. Leilighetene
leveres i lavtbyggende hvit utførelse, og
antall uttak er tilpasset krav i henhold til
NEK400-8-823. Ytterligere beskrivelse
av elektroinstallasjon ligger vedlagt i
salgsoppgaven.  

Garderober:               
Det leveres garderobeskap og
skyvedørsgarderobe (i enkelte rom)
med normal, god standard og i
henhold til gjeldende krav. 

Innvendig trapp: 
Leiligheten som har innvendig trapp
(T3) har Stryntrappa med lukkede trinn i
Eik lasur, hvite malte vanger og
håndrekke, og glass returrekkverk. 

Innerdører:            
Hvite innerdører fra BYGG 1, modell
Quattro.  

Lister:   
Foringer og listverk leveres fabrikkmalt
i hvit, slett utførelse. Synlige spikerhull.  

Inventar / utstyr

- Sentralstøvsuger  
- Frostsikker utekran  
- 120-200 liter varmtvannsbereder 
- Balansert ventilasjonssystem 

Kabel-tv/internett

Fiber kabel-tv og internett som leveres



via Telemix. Grunnpakke er inkludert i
husleie.

Oppvarming

Peisovn (Nordpeis Lisboa) i stue.
Elektriske varmekabler i entré/hall og
bad. Panelovn på stue og soverom.

Energiforbruk og energimerking

C
Boligene er prosjektert for minimum
energimerke oransje C. Energimerking
vil bli utført av Nordbohus når boligene
er ferdigstilt og tetthetsmåling er
foretatt. 

Parkering 
Parkering i garasje. Garasjen har
samme kledning som tomanns-
boligen, pulttak, strømuttak og leddport
med automatisk portåpner. 

Leilighetene på tomt T3 får hver sin
enkeltgarasje, BRA 19.5 m2.  

Leilighetene på tomt T1 får hver sin
plass i dobbeltgarasje, BRA 17.5, samt
sportsbod på 5 m2.   

Leilighetene på tomt  T5 får hver sin
enkeltgarasje, BRA 17.5 m2, samt
sportsbod på 5.2 m2. 

Se garasjens plassering i vedlagt
situasjonsplan.

TOMT
Areal og eierform

Ca. 4 883 m2 - eiet tomt.

Borettslagets tomt blir trinnvis fradelt
fra hovedbruket. Totalt areal for
borettslaget blir ca. 4 883 m2.  
Det er p.t. usikkert om borettslaget vil
bestå av et eller flere gårds- og
bruksnummer. 

Tomten er eiet, og felles for eierne i
borettslaget. Den blir pent opparbeidet
med gressplen og diverse beplantning,
interne veier og innkjørsler asfalteres.  
I tillegg er det etablert en koselig
lekeplass i boligområdet. 

Uthomhus-/fellesarealer vil

sannsynligvis bli ferdigstilt etter
overtagelse av andelen/eiendommen.

OFFENTLIGE FORHOLD
Selger:

Nordbohus Bernhard Olsen AS.

Vei, vann og avløp

Adkomst via offentlig vei, privat vei
internt i bygge-/boligfeltet. Privat avløp
og vannverk. 

Fellesanlegg for vei, vann og avløp vil
mest sannsynlig bli organisert som et
realsameie der Lappheia Borettslag får
eierandel 10/21. Kostnader i forbindelse
med dette er hensyntatt i driftsbudsjett/
fellesutgifter.

Reguleringsplan

Reguleringsplan 5014, ikrafttredelse
01.09.2015, detaljregulering for
Lappheia. 
Kommuneplan KA2016, ikrafttredelse
28.06.2016. 

Reguleringsbestemmelser kan mottas
etter henvendelse til meglerkontor.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Eiendommen overdras med de
rettigheter og forpliktelser som
grunnboken viser.  
- Tinglyst 1952/555-1/72 - Skjønn,
ekspropriasjon vedrørende NSB
(Kartverket opplyser at den ikke finnes i
deres arkiv). 
- Tinglyst 1959/562-1/72 - Jordskifte. 
- Tinglyst 1959/3210-1/72 - Skjønn,
ekspropriasjon vedrørende NSB
(Kartverket opplyser at den ikke finnes i
deres arkiv). 
- Tinglyst 1967/3752-2/72 -
Bestemmelse om vannrett. 
- Tinglyst 1994/1681-1/72 - Skjønn.
Diverse påtegning 1995/6775-1/72,
1998/3930-30/72, 2005/2726-33/72
(Kartverket opplyser at den ikke finnes i
deres arkiv). 
- Tinglyst 2015/1088356-1/200 -
Bestemmelse om kloakkledning.  
Samtlige servitutter ovenfor er bestilt
hos Kartverket, men Kartverket
opplyser at enkelte ikke finnes i deres
arkiv (se ovenfor). Øvrige servitutter
kan mottas etter henvendelse til
meglerkontor.  



Selger står fritt til å tinglyse nødvendige
bestemmelser (rettigheter og
forpliktelser) vedrørende borettslaget,
naboforhold, eller forhold pålagt av
myndighetene. 

Det blir etablert  og tinglyst egen avtale
i forbindelse med nyetablert privat
vannverk.

Fra hovedbølet, som eiendommen er
fradelt fra, kan det være tinglyst
servitutter i from av erklæringer/avtaler
som ikke fremgår av grunnboken for
denne eiendommen.

BORETTSLAG
Lappheia borettslag

Lappheia Borettslag med org.nr. 921
872 828, vil bestå av 10 andels-
leiligheter med MOBO Helgeland som
forretningsfører. Dette sikrer trygg drift
av din bolig.  

Borettslag er egne juridiske enheter
som eies av dere som bor der.
Borettslaget styres av general-
forsamlingen og borettslagets eget
styre.  

Generalforsamlingen er et møte med
alle eierne (andelshavere) i borettslaget
og møtes normalt en gang i året. Hver
andelseier har en stemme på
generalforsamlingen.  

Kjøper må være/bli medlem hos MOBO
Helgeland. Innmeldingsavgift p.t. kr.
800. Hver enkelt andelseier må ha
eget medlemskap. 
Regnskapsfører har lovfestet pant til
dekning for utestående beløp inntil 2G
(G = folketrygdens grunnbeløp). 

Eventuell utleie av boligen krever
samtykke fra borettslagets styre. Det er
begrensninger for utleie utover 3 år, jfr.
Borettslagsloven. 

Det kan være begrensninger for
juridiske personer å eie andel i
borettslaget. Juridiske personer som
vurderer kjøp må kontakte og 
rådføre seg med megler.

Vedtekter og regler

Vedtekter for Lappheia borettslag
ligger vedlagt i salgsoppgaven. 
Kjøper er forpliktet til å følge
borettslagets vedtekter. 

I enkelte borettslag må det påregnes
dugnad, samt at det forefinnes
konkrete regler om husdyrhold,
fremleie og bruk av fellesarealer (om
ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett ved første-
gangskjøp. Ved videresalg vil vanlige
regler for forkjøpsrett gjelde. 

Sikringsordning

Borettslaget vil bli søkt innmeldt i
Skadeforsikringsselskapet
Borettslagenes Sikringsfond AS.

Felleskostnader

Felleskostnader fra kr. 8 186 til  
kr. 9 773.

Felleskostnader inkluderer blant annet:
Kommunale avgifter, renovasjon,
vannavgift, grunnpakke kabel-tv/
internett, felles forsikring bygnings-
masse, renter fellesgjeld, drift og
vedlikehold av borettslaget,
foretningsførerhonorar og brøyting.
Driftsbudsjett ligger vedlagt i
salgsoppgaven. 

Dersom det i etterkant inkluderes flere
tjenester enn dette i fellesutgiftene, vil
dette kunne påvirke fellesutgiftenes
størrelse. 

Egen strøm er ikke inkludert i
fellesutgiftene.  

Avdrag, rentekostnader og
felleskostander etter avdragsfri
periode

Fellesgjeld med 10 års avdragsfrihet.  
I bygge- og finansieringsplan er netto
snitt fellesutgifter beregnet for de første
10 årene, og for år 11-40; dvs. når
avdragene påløper. Ta gjerne kontakt
med megler for nærmere forklaring og
eventuell gjennomgang.  

Borettslagets fellesgjeld

Se bygge- og finansieringsplan for 
spesifisert fellesgjeld på de ulike
andelene. I tillegg til innskuddet,
overtar kjøper andel av fellesgjeld som
er knyttet til den andelen som er kjøpt. I
og med at det er prisantydning på
innskudd på leilighetene, kan totalsum



endres ved en eventuell budrunde.
Fellesgjelden er uansett bestemt og vil
ikke bli endret. Vi gjør oppmerksom på
at fellesutgiftene vil øke når avdragene
begynner å løpe om 11 år.
Fellesutgiftene kan også endres ved en
renteendring og eventuelle endringer i
lånevilkårene. Det gis mulighet for at
borettslaget kan tilknyttes ordningen
med individuell nedbetaling av
fellesgjeld (IN-ordning). Første mulighet
for innbetaling av fellesgjeld vil være i 
forbindelse med overtagelse av
andelen, men dette må avklares med
selger i god tid før overtagelsen. Vi gjør
for ordens skyld oppmerksom på at
ordningen kun kan benyttes dersom
fellesgjelden har flytende rente og at
innbetalingen ikke kan reverseres.  
I bygge- og finansieringsplan er det
fordeling med 40% innskudd og 60%
fellesgjeld.  

ØKONOMISKE FORHOLD

Prisantydning/innskudd

Fra kr. 1 481 000 til kr. 1 761 000.

Fellesgjeld

Fra kr. 2 214 000 til kr. 2 634 000.

Priseksempel totalkostnad

Kr.  1 481 000 (Prisantydning) 
Kr.  2 214 000 (Fellesgjeld) 
Kr.     25 000 (Omkostninger) 
-------------------- 
Kr. 3 720 000 (Totalpris inkl.
omkostninger) 

Totalprisen er forutsatt at andelen
selges til prisantydning. Andel
fellesgjeld er for øvrig fast.
Omkostninger omfatter inntil en
låneobligasjon. For flere låneobliga-
sjoner kommer det tillegg med
tinglysingsgebyr og panteattest, p.t. kr.
624. 

Kjøper har anledning til å tegne Help
Boligkjøpeforsikring, koster p.t. kr.  
4 100,-.

Ligningsverdi 
Ligningsverdi er ikke fastsatt.
Fastsettes vanligvis til ca 30 % av
markedsverdi.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er inkludert i

husleien. Det gjøres oppmerksom på
at avgiften kan variere avhengig av
forbruk.

Kommunen har panterett som
sikkerhet for riktig betaling for
kommunale avgifter og eventuell
eiendomsskatt.

ANNET
Avhendingslova  - solgt "som den er"

Det følger av avhendingsloven § 3-1 at
der det ikke er avtalt noe særskilt etter
avhendingsloven § 1-2, gjelder § 3-2 til §
3-6. I dette tilfellet selges eiendommen
"som den er", jf. avhendingsloven § 3-9.
Lovens normalordning, som beskrevet
i avhendingsloven § 3-2 til § 3-6,
fravikes. 

En "som den er" klausul overfører
risikoen for skjulte feil og mangler fra
selger til kjøper. Selger er likevel
ansvarlig dersom eiendommen er i
vesentlig dårligere stand enn det
kjøper hadde grunn til å regne med ut
fra kjøpesummen og forholdene ellers,
jf. avhendingsloven § 3-9 annet
punktum. 

Eiendommen har likevel mangel
dersom det er gitt mangelfulle eller
uriktige opplysninger om forhold ved
eiendommen, som selgeren kjente
eller måtte kjenne til og som kjøperen
hadde grunn til å regne med å få,
dersom det har virket inn på avtalen at
opplysningen ikke ble gitt. 

Ved omsetning av nyoppført bolig skal
det lite til for at nevnte vesentlighets-
krav anses oppfylt. Det antas at en
"som den er" klausul normalt ikke vil ha
nevneverdig betydning for
mangelsvurderingen ved omsetning
av ny bolig. 

Leiligheten(e) har vært stylet og
gjennomført visning i. Således kan det
ha oppstått mindre skader som selger
ikke er ansvarlig for.

Garanti

Garantistillelse gjelder for nyoppført
bolig som selges innen 6 måneder
etter ferdigstiellse, og gjelder derfor
kun andel 1, leilighet på tomt T1. Dersom
leiligheten selges innen utgangen av
august 2020 skal selger stilles garanti
som oppfyller vilkårene i



bustadoppføringsloven § 12, og
garantien skal gjelde i 5 år etter
overtagelsen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra
tegninger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler.
Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud
elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet
elektronisk ved hjelp av BankID.

Bud med kortere frist enn 30 min blir
automatisk satt med 30 minutters frist
fra budet er mottatt megler. Første bud
skal minimum har frist med 1 time.

Megler anmoder om at nye bud
oversendes i god tid før utløp av
akseptfrist på eventuelle gjeldene bud.

Megler tar ikke noe ansvar for
forsinkelser på el- eller telenettet.

Om ikke annet er avtalt med megler
skal akseptfristen på bud settes
innenfor bankens åpningstid
(09.00-15.00), da megler er forpliktet til
å innhente bekreftelse på finansiering.

Ferdigstillelse/overtagelse

Borettslaget fordeles over to
byggetrinn. Byggetrinn 1 som er
tilgjengelig for salg er tomanns-
boligene på tomt T1, T3 og T5.
Overtagelse avtales i forbindelse med
budgiving/kontraktsinngåelse.  

Byggetrinn 2 avventes i påvente av
salg av de ferdigstilte enhetene i
byggetrinn 1. 

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger
må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest
på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.  

Seglers vederlag og utlegg

Fast meglerprovisjon kr. 37 500 pr.
enhet. Oppdragsgebyr kr. 18 750.  
Selger dekker alle utlegg. 
Alle priser er inkludert 25 % mva.

Selgers forbehold   

Tomtestørrelse kan bli både større og
mindre enn angitt.   

Selger kan velge å gi en vederlagsfri
tilleggsytelse til enkelte kjøpere uten at
dette gir tilsvarende rett til andre
kjøpere. 

Kjøper aksepterer at det på
eiendommen kan påheftes servitutter,
erklæringer som er nødvendige eller
påkrevd av offentlig myndighet. Dette
kan gjelde erklæring om blant annet
adkomstrett eller drift/ 
vedlikehold av fellesområder.  

Selger forbeholder seg retten til å endre
pris på usolgte enheter, samt rett til å
leie ut eventuelt usolgte andeler.  

Lov om hvitvasking
I henhold til lov om hvitvasking og
terrorfinansiering har megler plikt til å
gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å bekrefte
kunders identitet på bakgrunn av
fremvist gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet identiteten
til eventuelle reelle rettighetshavere, og
å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål. 

Dersom megler får mistanke om brudd
på hvitvaskingsreglementet i
forbindelse med en eiendomshandel,
og han ikke klarer å få avkreftet denne
mistanke, har han plikt til å rapportere
dette til Økokrim. Melding sendes
Økokrim uten at partene varsles.
Megler kan i enkelte tilfeller også ha
plikt til å stanse gjennomføring av
handelen.





VEDLEGG
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BUDSKJEMA

Rede Eiendom
Jernbanegata 15, Smørøyet
75 14 30 00
75 14 30 01



Ansvarlig megler:

Susanne Møgster Dahle        

  &  

Leonore Forseng

Eiendomsmegler MNEF

E-post: susanne@rede-eiendom.no 

                 leonore@rede-eiendom.no

Mobil: 901 76 857 / 911 74 602

REDE Eiendomsmeling AS

Besøksadr. saksbehandlere:

Thora Meyersgate 9 (Mobo bygget)

Telefon: 75 14 30 00

Faks: 75 14 30 01

www.rede-eiendom.no

KONTAKT


