
BYPARKEN – FOLLEBU
3 prosjekterte firemannsboliger sentral beliggenhet i Follebu sentrum



Se for deg at du står opp om morgenen, setter på kaffen, 
setter deg i sofaen i stua etter å ha tent opp i peisovnen, 
eller når været tillater det, går ut på terrassen og kjenner 
sola som varmer. 

Boligene i dette prosjektet har alt du trenger på ett plan. 
Lettstelt bad med behagelige varmekabler på gulvet og 
praktisk dusj. Den åpne kjøkken- og stueløsningen, som 
gjør det mulig å se gjestene mens du kokkelerer på 
kjøkkenet. 

Et romslig hovedsoverom og et barnerom/ gjesterom 
eller kanskje brukes det som hjemmekontor for de som 
trenger det. To praktiske boder – en innvendig, kombinert 
bod og vaskerom, med plass til vaskemaskin og en 
utvendig sportsbod rett utenfor inngangsdøra. 
Alt i samme etasje, uten innvendige trapper, uten 
unødvendige ganger og ubrukte rom som må varmes 
opp i den kalde årstida.  

Med den åpne løsningen slippes mye naturlig lys inn 
i boligen. Med terrasse/ balkong på begge sider har du 

glede av sola hele dagen. I tillegg leveres det med en 
carport til hver boligenhet, for enkel og bekvem parkering 
året rundt. Har du El-bil vil det være klargjort for at 
lader kan ettermonteres eller leveres som ett av flere 
tilvalg. Dette avtaler du med vår erfarne boligselger som 
tar deg trygt gjennom prosessen.  

Hva er en funksjonell bolig? Vi mener at det er en bolig 
som er stor nok til ditt behov, men heller ikke større. 
Det å varme opp areal som ikke brukes er kostbart 
og unødvendig. Det blir også mer som må vaskes 
og holdes i orden. 

Det er viktig for oss at du får en bolig som er enkel å
 møblere. Du skal ikke måtte gå lenger enn nødvendig 
for å ha tilgang til det du trenger hjemme hos deg selv. 

I Byparken Follebu er vårt ønske at du skal trives 
– uansett alder og livssituasjon. 

Velkommen hjem!

BO GODT I  FOLLEBU MED DET DU MÅTTE TRENGE 
INNEN KORT REKKEVIDDE BÅDE INNE OG UTE 

7A leilighet 2 og 4

7A leilighet 1 og 3 7B leilighet 6 og 8
7B leilighet 5 og 7 7C leilighet 10 og 12 7C leilighet 9 og 11



Eiendommen ligger sentralt i Follebu sentrum. Her skal Nordbohus Innlandet – Lillehammer 
bygge til sammen 12 funksjonelle og arealeffektive leiligheter fordelt på 3 bygg. 

Å bo i Follebu betyr kort vei til barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, 
barnehage og offentlig transport. Noe som kan være svært praktisk i en hektisk hverdag. 
I tillegg har du umiddelbar nærhet til dagligvarebutikk.

Korte avstander til flotte turområder. Oppmerkede stier om sommeren og oppkjørte 
skiløyper på vinteren. En rundtur på Follebukjølen fra Tyrom er absolutt å anbefale.

Som nabo til eiendommen finner du Aulestad gård, hjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson.
Her får kan du oppleve omgivelsene og atmosfæren fra den samfunnsengasjerte 
forfatterens aktive dager. 

Segalstad Bru og Lillehammer sentrum er kun minutter unna.

Ta kontakt med vår erfarne boligkonsulent, Geir Ivar Aaen, for mer informasjon.

VEIBES KR IVELS E F RA L ILLEHA MMER: 
Fra Lillehammer kjør RV 255 mot Gausdal og følg denne til Follebu. Kjør forbi Follebu 
sentrum retning Segalstad Bru. Ta veg til høyre, Holsmarken og følg deretter vegen inn til 
høyre mot Holsmarken 9. Eiendommen ligger i enden av vegen.

LILLEHAMM ER

FOLLEBU

OMRÅDET

AVSTANDER: 
• Skole ca 1,0 km
• Barnehage – ca 1 km
• Dagligvarebutikk ca 300 m
• Lillehammer – 15 km
• Maihaugen – ca 17 km
• Skei – 23 km



Bildet er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen

Åpen stue- og
kjøkkenløsning
med utgang til 

terrasse



Bildene er illustrasjonsfoto og kan avvike fra leveransen



Leiligheter 1. plan
Utvendig bod 5,0 m2

Primærrom  72,3 m2

Åpent overbygd areal 13,1 m2

TOTALT 90,4 m2

BRA leiligheter i 1. plan: 90 m2 BRA leiligheter i 2. plan: 82 m2 

Leiligheter 2. plan
Utvendig bod 5,0 m2

Primærrom  72,3 m2

Åpent overbygd areal  4,3 m2

TOTALT 81,6 m2

Fellesareal
Åpent overbygd areal 
1. etasje 7,3 m2

2. etasje 13,0 m2

TOTALT 20,3 m2
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PLANTEGNING

Leiligheter i 1. plan: 1, 2, 5, 6, 9,10 Leiligheter i 2. plan: 3, 4, 7, 8,11,12
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SITUASJONSPLAN

TOMT/HAGE
Felles eiet tomt for sameiet, som leveres ferdig planert, opparbeidet med matjord og ferdig sådd for plen.
Dette gjelder område avmerket med lys grønt på situasjonsplan. Skråninger tilsås med grasfrø på eksisterende 
masser. Kjøper må regne med noe utvendig arbeid med plen. Adkomst og parkering er ferdig opparbeidet 
med veg grus.

CARPORT/PARKERING
Til hver boenhet følger det carport med plass til en bil. Ellers utendørs parkering for sameiet.



LEVERANSE B E SKRIV E LSE

GENERELT
Teknisk forskrift TEK 17 er lagt til grunn ved oppføring av denne boligen, og kjøper har derfor  
en stor trygghet for meget gode byggetekniske løsninger. Boligen(e) leveres klare for innflytning.

Fasade
Utvendig behandlet trekledning leveres med dobbelt-falset panel, inkludert grunning og mellomstrøk.
Farge Labrador.

Yttertak
Bygget får pulttak utvendig tekket med skifergrå papptekking.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning, iht. TEK 17. 80 % temperaturvirkningsgrad.  
Anlegget skal være i kontinuerlig drift og sørger for et sunt innemiljø med riktig fuktbalanse.  
Luft inn/ut i kombi-boks på yttervegger.

Vinduer/balkongdører
Vinduer og balkongdører leveres i fargen (S0502-Y).

Ytterdør
Hvitmalt dør med glass. Hvit karm.

Garderobeskap
Det leveres 1 meter garderobeskap pr sengeplass.

Kjøkken
• Moderne kjøkkeninnredning med slette fronter, modell Sigdal Uno Palett .18 ulike farger å velge blant. 
• Benkeplate i slitesterkt laminat.
• Stål-kum med ettgreps armatur, og tilkopling for oppvaskmaskin. 
• Ventilator inngår som en del av kjøkkenleveransen.

Bad/ bod/ vask/ VVS
• Ettgreps blandebatteri på alle vasker og termostatstyrte dusjbatterier inkl. dusjgarnityr. 
• Opplegg for vaskemaskin på bod/vaskerom. Her plasseres fordelingsskap for rør, og varmtvannsbereder.  
 Oppvaskmaskin tilkobles i kjøkkenbenk.
• 100 cm baderomsinnredning fra Ramsøy AS på bad. Hvit heldekkende servant og hvite fronter,  
 samt speil med lys over. 
• Dusjdører i boligene er 90 cm. i herdet glass med sving. 
• Hvite gulvstående toalett.

Himling
Malte himlingsplater hvit farge.

Vegger
• Smartpanel Naturligvis skyggepanel 5 bord farge, Lys Sand i tørre rom.
• Baderomspanel type Fibo Trespo Fortissimo 3091 HG Denver White F01 30x60 Flismønster.

Innvendige dører
Hvite, glatte dører med hvitmalt karm og foringer, med stålvrider.

Gulv
• Pergo Long Plank eik drivved i stue, kjøkken og soverom. 
• Flislagt gulv i gang, bod/vask og på bad.

Listverk
• Til alle boligrom leveres fabrikkmalte hvite lister rundt dører, vinduer og langs tak og gulv.  
• Gulvlist og gerikt leveres i utførelsen 12x58. Synlige spiker i lister må påregnes.

Elektrisk
• Leveres iht. NEK 400 2018. Det elektriske anlegget ligger generelt skjult i leiligheten med unntak av 
 lyd- og brannvegger, der dette ligger synlig. Lysarmatur leveres under overskap på kjøkken og det  
 leveres lampe i bod. 
• Utendørs lampe ved inngang og i tilknytning til terrasser. 
• Øvrige rom forberedes med lyspunkt i himling eller stikkontakt i overgang mellom tak og vegg inkl. lysbryter.  

Oppvarming
• Boligene leveres med stålpipe og peisovn type Sirius 1. 
• Varmekabler leveres i alle flislagte gulv i begge etasjer og på stue/kjøkken i leiligheter på plan 1.
• Panelovn på soverom.
• Balansert ventilasjonsanlegg. Anlegget leveres med varmegjenvinner som gir en energiøkonomisk 
 gevinst og økt komfort.

Utvendig sportsbod
• På bod tilhørende leilighet på plan 1 leveres det betonggulv, hvitgrunnede sponplater på vegg og hvite takplater. 
• På bod tilhørende leilighet på plan 2 leveres gulvsponplater på gulv, hvitgrunnede sponplater på  
 vegg og hvite takplater.

TV / Bredbånd:
• Det leveres opplegg for fiber/bredbånd og TV. Kjøper står selv for bestilling og tilkobling.

Utstyr som medfølger
• Røykvarsler i tak tilkoblet 230 volt
• Frostfri utvendig tappekran på plan 1
• 200 l varmtvannsbereder
• Balansert ventilasjonsanlegg
• Integrerte hvitevarer
• Postkasse på felles postkassestativ

TILVALG
Dette er prosjekterte boliger hvor det kan være mulig å gjøre enkelte endringer på oppgitt leveranse,  
avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsliste som 
viser hva man kan velge. Ta kontakt med boligselger for nærmere informasjon.



KONTAKT
Geir Ivar Aaen
Boligkonsulent v/ Nordbohus Innlandet AS – Avd. Lillehammer
Tlf. 40 40 70 28
E-post: geir.ivar.aaen@nordbohus.no
www.nordbohus.no/forhandler/lillehammer

Nordbohus Innlandet - Lillehammer er en del av 
Nordbohus Innlandet som i tillegg til Lillehammer har 
kontorer  på  Gjøvik,  Ringsaker/ Hamar og Vinstra.   
Vi opererer i store deler av Innlandet, og tilbyr en 
sømløs prosess fra arkitekttegnet bolig til ferdig 
bygget hus. 

Vi har 35 års erfaring med bygging og salg av boliger, 
tomannsboliger, leiligheter/leilighetskomplekser og 
garasjer. I tillegg har flere av avdelingene lang erfaring 
med større feltutbygginger.

Vi ser fram til å høre fra deg, slik at vi kan hjelpe med 
å realisere boligdrømmen i Follebu

www.nordbohus.no/forhandler/lillehammer/byparken-follebu

O M N O R DBOHUS  
IN NL AN DET L ILLEHAMMER

NORDBOHUS ROMERIKE


