
ENEBOLIG
DRØMMEN
Vi har også 9 bygge-
klare eneboligtomter

Flotte eneboliger i rekke, tomannsboliger og flermannsboliger.
NORDBOHUS GJØVIK

SANDBERG
ØVERBYMARKA
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Enebolig i rekke

Tomter

Trivelige uteområder

Solrike uteplasser

Barnevennlig

Nordbohus Gjøvik



Folkestien fra Øverby eller Eiketunet Friluftsmuseum er et 
fint utgangspunkt for en tur til Knapphaugen med raste-
plass, bålplasser og plankelavvo, og fortsetter du videre 
til Bergstoppen blir du belønnet med flott utsikt over 
Gjøvik og Mjøsa. Eiktunet Friluftsmuseum er et av Gjøviks 
mest populære turmål, her kan du gå på oppdagelsesferd 
mellom husmannsstuer, småtjern og setervoller. Du kan 
også besøke Eiketunet kafé, eller prøve fiskelykken i en av 
dammene. På Øverby finner du også Gjøvik frisbeegolf-
anlegg, en gøy aktivitet for hele familien og det er gratis å 
bruke anlegget. Gjøvik Klatrepark ligger like ved, med zip-
line og klatreløyper for alle komfortsoner. Er du en ivrig 
skiløper, finnes det opplyste skiløyper på  Øverby skistadion.
 
Velkommen til  Sandberg, en perfekt bolig for den moderne
familien!

SANDB ERG
ØV ER BYMA RK A 

Her skal vi bygge eneboliger i rekke, 

eneboliger på frittstående eneboligtomter, 

tomannsboliger og flermannsboliger i et  

fantastisk familievennlig område.

Sandberg ligger i et attraktivt og naturskjønt

område i Øverbymarka, med kort vei til 

Gjøvik sentrum. Her bor du med marka helt 

inntil, og i gangavstand til dagligvarebutikk, 

skole, barnehage, idrettsanlegg og buss-

forbindelser. 



Bolig 142 kvm

Stor solrik terrasse



TRIVELIGE UTEOMRÅDER

Bolig 124 kvm

Carport med sportsbod



Store og moderne
eneboliger i rekke
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God boltreplass
Med to etasjer er det god boltreplass for hele familien. Du kan velge mellom to ulike størrelser på 
boligene, felles for boligene er at de inneholder tre soverom, stor takterrasse, carport og sports-
bod. Det lune og overbygde inngangspartiet ligger praktisk plassert sammen med carporten, slik 
at du bare kan parkere bilen og gå rett inn. Du kan i tillegg gå tørrskodd ut i sportsboden.
I underetasjen finner du 2 soverom, hvor hovedsoverommet har walk-in- closet i den største av 
boligene, i tillegg til gang, bad og bod. 1. etasje har en lys og åpen stue- kjøkkenløsning med ut-
gang til en flott og stor takterrasse. Etasjen har også et romslig soverom med god plass til garde-
robe. Fra kjøkkenet har du også utgang til boligens hageside. Uteplassen er ofte boligens ekstra 
rom på sommerhalvåret. Skap liv og stemning til uteplassen ved å plante grønne og fargerike 
planter i krukker og kar. Her kan du bare nyte tilværelsen, solen og utsikten!
I Sandbergsvingen får du ikke bare en bolig. Her er både lekeplass for de minste barna og store 
uteområder rundt boligene. Barna kan boltre seg fritt i naturen og leke i trygge og spennende 
omgivelser.
Studer planløsningene og finn boligen som passer best for dere.

Her får du smarte og 

funksjonelle planløsninger,

lyst og behagelig interiør.



Likt Kjøkken 
i begge boliger.

Kjøkkenet er hjemmets hjerte. Stedet for øyeblikkene som teller. 
Sigdal er en av Norges mest kjente merkevarer. I over 60 år har de fulgt 
Norges utvikling og nordmenns behov for moderne kjøkken og bad. 
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Innhold bolig 124 kvm
Underetasje
2 soverom, bad, gang, bod. 
Carport og sportsbod.
1. etasje
Stue, kjøkken, 1 soverom. Terrasse.

BRA underetasje:  37,4 kvm
P-rom underetasje: 5,4 kvm
BRA 1. etasje:  46,1 kvm
Terrasse: 37,8 kvm
BRA carport/utvendig bod: 30,8 kvm
Åpent overbygd areal: 4,1 kvm
BRA totalt: 123,8 kvm

SOV
7.4 m2

STUE/
KJØKKEN

33.5 m2

TERRASSE
37.8 m2

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GANG/TRAPP
11.6 m2

BAD
8.3 m2

BOD
4.5 m2

S.S.

SPORT
9.2 m2

SOV
9.2 m2

GARD
3.7 m2

SOV
6.4 m2

GARPORT
21.6 m2

Stor takterrasse
på 38 kvm

Underetasje

1. etasje

Romslig stue-
kjøkkenløsning



1. etasje
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Innhold bolig 142 kvm
Underetasje
2 soverom, walk-in-closet, bad, 
gang, bod. Carport og sportsbod.
1. etasje
Stue, kjøkken, 1 soverom,  
gang og WC. Terrasse 

BRA underetasje:  42,3 kvm
P-rom underetasje : 9,6 kvm
BRA 1. etasje:  55,4 kvm
Terrasse: 38 kvm
BRA carport/utvendig bod: 30,8 kvm
Åpent overbygd areal: 4,1 kvm
BRA totalt: 142,2 kvm

SOV
6.9 m2

STUE/KJØKKEN
39.5 m2

GANG
1.9 m2

WC
1.8 m2

TERRASSE
38m2

Underetasje

1. etasje

Stor takterrasse
på hele 38 kvm

Romslig stue-
kjøkkenløsning

SOV
10.2 m2

SOV
9.2 m2

BAD
7.0 m2

GANG/TRAPP
13.9 m2

BOD
4.5 m2

GARD
3.7 m2

SPORT
9.2 m2

CARPORT
21.6 m2

Walk-in-closet



Flott stue med fantasisk utsikt.
Stue fra bolig 142 kvm.

Farge på vegg er til inspirasjon.



Oppfyll husdrømmen i et 
barnevennlig område.



God planløsning i stue fra bolig 124 kvm.

Fra stuen er det utgang til den store, flotte 
takterrassen på hele 38 kvadratmeter.



Moderne kjøkken med god plass til 
spisestue.

Moderne flislagte bad med 
innredning fra Sigdal.



Farge på vegg er til inspirasjon.



8 eneboliger i rekke i grønne 
omgivelser.

Store takterrasser på 38 kvm



Stor solrik terrasse

Carport med sportsbod



Romslige eneboliger
i rekke med carport og stor
terrasse
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Moderne eneboliger i rekke med tre soverom, 
to bad og to stuer. I første etasje har du et stort 
og lyst kjøkken med god plass til spisebord, 
et praktisk kott og utgang til hagen. 

Den trivelige stuen ligger på motsatt side av gangen og har utgang til terreng. I den romslige gang-
en er det god plass til garderobe. Det lune og overbygde inngangspartiet ligger praktisk plassert 
sammen med carporten, slik at du bare kan parkere bilen og gå rett inn. Du kan i tillegg gå tørr-
skodd ut i sportsboden.



Flott stue med store vindusflater.
Farge på vegg til inspirasjon.



Kjøkkeninnredning 
fra Sigdal.



SS

SOV
10.4 m2

SOV
9.7 m2

SOV
9.7 m2

STUE
16.3 m2

BAD
5.1 m2

BOD
3.8 m2

GANG
4.3 m2

BOD
8.6 m2

TERRASSE
36.9 m2

Pla
n

Innhold
1. etasje
Stue, kjøkken, bad/vaskerom, 
gang, kott. Carport med sportsbod.
2. etasje
Stue, 3 soverom, bad, gang, bod. 
Terrasse med stor utvendig bod.

BRA 1. etasje: 66,9 kvm
BRA 2. etasje: 66,9 kvm
BRA carport/sportsbod: 31,9 kvm
BRA totalt: 177,0 kvm
P-rom totalt: 128,9 kvm

Stor takterrasse
på 37 kvm

2. etasje

1. etasje

KJØKKEN
21.8 m2

BAD/VASK
5.0 m2

GANG/TRAPP
12.1 m2

STUE
25.2 m2

SPORT
5.0 m2

CARPORT
26.7 m2

Stort køkken på 22 kvm
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LEVERANSEFORM ”Nøkkelferdig” i hht. byggeforskrifter sist revidert 15.09.2017 og Nordbohus Gjøvik sine standard detaljer og toleranser. 
UTVENDIGE ARBEIDER Adkomstveier, biloppstillingsplasser og underside terrasse gruses. Uteareal planeres med matjord og det legges ferdigplen.
GRUNNMUR/PLATE Thermomur med utvendig puss samt isolert betongplate.
PIPE/OVN  Stålpipe samt vedovn type Curve 100
VERANDA  Balkong i hovedetasje med tett gulv og rekkverk, i hht. tegning.
TRAPP   1 stk svingtrapp type Fauna med hvitgrunnet gelender og vanger samt hvitlaserte  eiketrinn. 
GARDEROBE  Ingen leveranse
KJØKKEN  Sigdal kjøkken i hht tegning lik Norema med tegningsnr.365339, samt hvitevarepakke god.
BADEROMSINNR.  Sigdal 100 cm baderomsinnredning
INNVENDIGE DØRER Swedoor hvitmalte glatte dører med hvitmalt karm i hht. tegning.
UTVENDIGE DØRER 1 stk Swedoor Michigan Hvit dør med glass som hovedinngangsdør
   1 stk Swedoor P-100 Hvit dør uten glass, som boddør
   2 stk Nordan hvitmalte balkongdører i hht. tegning
VINDUER OMRAMMING Nor-Dan innadslående vinduer i hht. tegning. 
OG SPROSSER  Åpnings- og fastkarm vinduer er avmerket på tegningen. 
   Vinduene leveres hvitmalte med hvitmalte MDF utforinger. Vindusomramning som vist på tegning med hvite beslag.
LISTVERK  Standard hvitmalte glatte lister, overmaling av spiker- og sagemerker er ikke medtatt.
HIMLINGER  Se romskjema
INNV. VEGGFLATER Se romskjema
UTV. VEGGFLATER 19x145 mm dobbeltfalset liggende kledning med 1 strøk grunningsbeis og et mellomstrøk, farge: 
   Labrador med hvite omramninger og vindskier.
GULV   Se romskjema
TAKTEKKING  Skifergrå papptekking 
TAKRENNER, BESLAG Blanke aluminiumsrenner med blanke takrennebeslag.
SENTRALSTØVSUGER Suge-enhet med slange og børstesett samt røroplegg med 2 sugekontakter.
VENTILASJON  Balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner og separat kjøkkenventilator.
EL.-LEVERANSE  Skjult anlegg utenom brannkonstruksjoner.
   Varme, belysning og fordeling av punkter i hht. romskjema.
SANITÆRLEVERANSE Ettgreps armatur fra Damixa, utstyr i hvit porselen, leveranse i hht. romskjema.
   Utvendige og innvendige bunnledninger.
MEDFØLGER IKKE Utvendig trapp, toppstrøk inkludert beising av utvendig panelender, finvask etter byggvask.
DIVERSE   Brannvarsler og  brannslokningsapparat er medtatt i leveransen
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ROM   GULV    VEGGER     HIMLING
CARPORT   Grus         Underside terrasse
SPORT U07/U06  Betong    Ingen leveranse av innvendige plater Ingen leveranse av innvendige plater
SOV U02 Sokkel  Betong samt Pergo longplank Byggma 8-bords kostemalte  Hvite himlingsplater
   laminatgulv med eik drivved faspanelplater, farge: hvit
   mønster
SOV U06/U05 Sokkel Betong samt Pergo longplank Byggma 8-bords kostemalte   Hvite himlingsplater
   laminatgulv med eik drivved faspanelplater, farge: hvit
   mønster
BOD U04/U05  Våtromsvinyl, farge gråsort 13 mm malt gips    Hvite himlingsplater
GANG/TRAPP U01 Betong samt 30x60 fliser med 13 mm gips samt malt colortex.  Hvite  himlingsplater
   skifermønster type Zeus Negro Farge:
BAD/VASK U04/U03 20x20 grå fliser type Kinetic Grey 30x20 hvite matte fliser, type  Hvite himlingsplater
       Plain hvit matt lagt liggende
GARD I08  Betong samt Pergo longplank Byggma 8-bords kostemalte  Hvite himlingsplater
   laminatgulv med eik drivved faspanelplater, farge: hvit
   mønster
SOV 102   Betong samt Pergo longplank  Byggma 8-bords kostemalte  13 mm gips samt malt colortex, 
   laminatgulv med eik drivved faspanelplater, farge: hvit   farge: S0502-Y
   mønster
STUE/KJØKKEN 101 22 mm vannfast spon samt  13 mm gips samt malt colortex.   13 mm gips samt malt colortex, 
   laminatgulv med eik drivved Farge:     farge: S0502-Y
   mønster



Eneboligdrømmen
kan bli din - 9 byggeklare 
eneboligtomter
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I Sandberg har du nå en rekke 

valgmuligheter. Uansett hva du 

velger, så blir du en del av et nytt 

og innholdsrikt boligområde. Hele 

Sandberg  har en fantastisk 

beliggenhet hvor nærhet til 

idrettsanlegg og friområder er 

sentralt. Alt dette kan du nå bli 

en del av.

Tomtene har byggeklausul, som betyr at Nordbohus Gjøvik AS bygger 
boligen din. Du kan fritt velge bolig fra vårt store eneboligkonsept, eller 
vi kan tegne en bolig etter dine ønsker og behov.
Vi vil gi deg kyndig veiledning gjennom hele prosessen.
Vi stiller mer enn gjerne opp for å avklare eventuelle spørsmål du måtte 
ha i forhold til et tomtekjøp i Sandbergsvingen/Sandbergbakken.

Eneboligtomtene er merket nr 1, 3, 5, 12, 14, 16,19, 21 og 29 i situasjons-
planen. Her ser du noen eksempler på hustyper som kan bygges på    
disse tomtene. 



Du kan fritt velge bolig fra 
vårt store eneboligkonsept, 

eller vi kan tegne en bolig etter 
dine ønsker og behov.

Nukleus Struktur

Kontur



ENEBOLIG I REKKE
Granheimvegen
Nr 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13
Sandbergsvingen
Nr 1-3-5-7-9-11-13 og 15
ENEBOLIGTOMTER
Sandbergsvingen Nr 12, 19, 21 og 23
Sandbergbakken Nr 1-3-5-14 og 16

Sit
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Se oppdatering på 
hjemmeside/prisliste 
for solgte enheter.

Tomt

Enebolig i rekke

Tomter

Enebolig i rekke

Enebolig i rekke

Tomter



Barnevennlig
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Moderne
Flott utsikt

løsninger



Lav dokumentavgift
Du betaler kun 2,5% dokumentavgift av tomte-

prisen - ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av 
brukt bolig. Her kan det være ti-tusener å spare.

Ingen budrunder
Du slipper hektiske budrunder som kan øke prisen 

vesentlig i forhold til hva den egentlig er verdt. 
Du kjøper til fastsatt pris.

Ingen oppussing
Alt er nytt! Du slipper uforutsette utgifter til 

oppussing og vedlikehold på mange år.

5  G ODE G R UNNER T IL  Å  KJ ØPE N Y BO LIG
Lave bokostnader
Nye boliger er underlagt strenge krav til isolasjon og 
varmegjenvinning etter de nyeste byggeforskrifter. 
Dette betyr energieffektive boliger som medfører 
lave kostnader til oppvarming som igjen gir deg 
som forbruker lavere månedlige kostnader.

Fem års reklamasjonsrett
Boligen er bygget i forskriftsmessig stand.
Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din. 
Nytt er nytt! Det at ingen har bodd i boligen før deg 
gir deg en helt spesiell følelse.



VI  VE T HVA VI  SNAKKER OM
Vi Nordbohusforhandlere har lokal kunnskap.  

Kunnskap samlet gjennom mange år som lokale 

snekkere og håndverksbedrifter, 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 barneskolene 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. Vi vet hvordan det er å bo på Fusa og på 

Træna. I Oslo og i Årdal. 

Vi kjenner hele Norge og bygger boliger for alle 

norske forhold. Det er det vi mener når vi sier at et 

Nordbohus er bygd for å vare. 



Romslige, urørte rom står klare til å bli innredet av deg – i din stil!



NORDBOHUS OVER HELE LANDET
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.

Ta kontakt med Anders Prøven

TA KO N TA K T

Nordbohus Gjøvik AS
• Østre Totenveg 109 B
• 2803 Gjøvik
• Tlf 61 13 92 50  
• Mobil 974 68 599
• Epost anders.proven@nordbohus.no
• nordbohus.no/gjovik
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NORDBOHUS GJØVIK

2368

2404

SANDBERG



Nordbhus Gjøvik AS • Øvre Totenveg 109 B • 2803 Gjøvik
Tlf 61 13 92 50 • Mobil 974 68 599 • Epost anders.proven@nordbohus.no • nordbohus.no/gjovik

SANDBERG  Øverbymarka
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NORDBOHUS GJØVIK


