MYRAN I MOSKENES
Moderne tomannsboliger med 2 soverom og alt på ett plan

BYGGALF

Store vindusflater
som slipper
inn mye dagslys.

Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

A LT PÅ E T T P L A N
Med alle rom på ett plan er dette en svært praktisk bolig.
Boligen er delt i to soner - den ene siden med stue og kjøkken, og den andre siden med to
soverom, bad og vaskerom/bod. Det er fint å ha soverommene i egen avdeling slik at praten
i stuen ikke forstyrrer dem som har lagt seg for kvelden. Det er godt med garderobeplass i hallen.
Ved kjøkkenet er det god plass til et spisebord, og fra stua er det utgang til terrasse.
Veien er dermed kort til en plass i solen, eller middag på grillen.
Hagen leveres med ferdig anlagt plen på egen seksjonsdel.
Sportsboden ved inngangspartiet sørger for et overbygd inngangsparti.
Det betyr at du kan gå tørt fra boligen og inn til sportsboden.
Boligene 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.

Fantastisk
fjellutsikt
fra stuen

Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

LA UTEPLASSEN BLI EN FORLENGELSE AV STUEN
Nyt en kaffekopp ute før arbeidsdagen starter, spill ball med barna
på den store plenen, eller fyr opp grillen og nyt utsikten på varme
sommerdager. Du vil garantert trives på Myran.

Pris pr enhet
3.290.000

Reine har fått et rykte som
”verdens vakreste sted”
og er et av Norges mest
fotograferte sted.

ET ENKLERE LIV
Lofoten og Vesterålen er et dramatisk syn med sine bratte fjell, fargerike trehus og
karakteristiske fiskehjell som ruver opp av skjærene. Her kommer du til en lekeplass
hvor du kan boltre deg under midnattssolens evige glans om sommeren, eller nyte en
nordlys-spettet nattehimmel om vinteren.
Moskenesøya er den ytterste av de veifaste øyene i Lofoten. Den nordøstligste
delen av øya tilhører Flakstad kommune; resten hører til Moskenes kommune.
Det er her du finner Myran boligfelt. Eiendommen ligger attraktivt til med en fantastisk
utsikt. 15 minutters kjøring fra Myran boligfelt finner du tettstedet og fiskeværet Reine.
Her ligger også administrasjonssenteret i kommunen.
Øyene på Reine er knyttet sammen med bruer, og europavei 10 passerer stedet.
Den populære Reinebringen, en av de mest populære fjellturene i Norge, ligger like ved.
I Moskenes får man spennende opplevelser gjennom hele året. I sommerhalvåret er det
flott å ta turen til strendene på yttersiden, der man kan 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.

S E RV I C E T I L B U D
Dagligvarehandelen kan gjøres på bl.a. Joker eller Coop Prix.
Nærmeste bensinstasjon finner du kun 7 min unna og det finnes opptil flere ladestasjoner
for El-bil i nærheten. Skal du på storhandel finner du alt du trenger på Lofotsenteret, som
ligger i Leknes, kun en knapp times kjøring.
Delikatessebutikken Anitas Sjømat ligger i nærheten. Her får du kjøpt et bredt utvalg av
sjømat - egenproduserte produkter som tørrfisk, klippfisk, røkte produkter av laks, ørret,
blåkveite og hval, gravet laks, kaviar og et utvalg fersk fisk etter sesong.
Det går busser fra Moskenesveien, og nærmeste holdeplass er Kvalvik som er gangavstand
fra boligene. Fra området er det skolebussordning til Sørvågen skole. Det finnes også
barnehage i området.
Tannlege og lege finner du på Reine, kun 7 min unna med bil.

MYRAN

REINE

AV S TA N D E R M E D B I L :
• 11 min til nærmeste dagligvarebutikk
• 12 min til nærmeste tettsted Reine
• 17 min til Sørvågen skole
• 50 min til Leknes Airport
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INNHOLD: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom/bod, gang og sportsbod.

BOD/VASK
6,8 m2

BOLIG 2

TOTALT AREAL:
BRA 77,7 kvm
BRA Utvendig bod: 5 kvm

SOVEROM
8 m2

BOLIG 1

Åpent overbygd areal: 3,2 kvm
BRA totalt: 85,9 kvm
P-rom 77,7 kvm

SITUASJONSPLAN

LEVERANSEBESKRIVELSE
TOMT/PARKERING/UTEBODER

•
•
•
•
•
•

Tomt 23, 715 kvm, Tomt 24, 720 kvm
Gruset veier og biloppstillingsplasser
Plenområder leveres grovplanert
Garasje mot tillegg
Gjesteparkering ved egen bolig
Uteboder er lokalisert i tilknytning til inngang

BOLIG UTVENDIG:

4

•
•
•
•

TO M T 2 3

3

Kledning i hht fasadetegninger, Royalimpregnert
Taktekking Decra eller tilsvarende
Takrenner sort farge
Plattinger ved balkong og inngang som
tegnet, Royalimpregnert
• Vinduer, ytterdører og balkongdører i tre,
fabrikkmalt hvite med hvite beslag
• Utekran

BOLIG INNVEDNIG
Våtrom

2
1

TO M T 2 4

•
•
•
•
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•

Fliser 20*20 grå på våtromsgulv
Baderomsplater på vegger
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 ,synlig spikring
Utebod leveres ubehandlet uten
innvendig kledning

Dører
•
•
•
•

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

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.
Fiber bestilles av kjøper (Altibox tilgjengelig)
• Ringeanlegg og sikringsskap med automatsikringer, jordfeilvern og overspenningsvern
• Utebod leveres med taklampe og en
stikkontakt

Ventilasjon og støvavsug

• Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
• Sentralstøvsuger m/ett uttak og slange/børstesett

Kjøkken, garderobe og badeinnredning
•
•
•
•

Kjøkkeninnredning fra AUBO
Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin
3 stk garderobeskap kombi 100 cm
Baderomsinnredning fra rørlegger 100 cm

Ildsted

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

DIVERSE

• Boligen leveres rengjort ved overtakelse
• FDV leveres ved overtakelse
• Se 1:100 tegninger plan, fasade og
situasjonsplan for korrekt informasjon om boligen
• Bilder benyttet i prospekt er illustrasjonsfoto
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

NORDBOHUS ROMERIKE

O M N O R D B O H U S BYG G A L F
Byggalf AS er del av Nordbohuskjeden som er
en av landets største boligbyggere! Vi utfører
jobben med yrkesstolthet og sans for kvalitet.
Vi kan også vise til lang fartstid i bransjen,
fornøyde kunder og dyktige arbeidere.
Byggalf AS er godkjent for ansvarsrett innenfor SØK, PRO, UTF og KONT. Vi er godkjent
lærebedrift, våre ansatte har svennebrev og
vi innehar kompetanse som byggmester og
bygningsingeniør. I tillegg til nybygg utfører vi
takjobber, rehabiliteringer og ombygginger.
Vi utfører service på dører, vinduer og parkett
for både private og er avtalepart for en rekke
leverandører. Vi innehar også spesiell kompetanse på eldre bygninger og vernede eller
fredede bygg der vi gjennom året utfører en
rekke oppdrag innenfor dette segmentet for
private og offentlige.
Hos oss får du jobben utført som du ønsker,
med knall resultat!

www.nordbohus.no/forhandler/bodo

KONTAKT
Olav-Inge Alfheim

Markus Alfheim

Daglig leder

Boligrådgiver

Telefon: 481 21 210

Telefon: 906 67 580

e-post: olav-inge@byggalf.no

e-post: markus@byggalf.no

BYGGALF

