Hjelleåsen Terrasse T3
Nye attraktive boliger på Søfteland i Os

P ROSJEKT Hjelleåsen
Terra sse
Femte byggetrinn i Hjellemarka lll har vi kalt Hjelleåsen Terrasse T3
Hjelleåsen Terrasse er plassert på en nydelig utsiktstomt med svært gode solforhold, sentralt på Søfteland. Prosjektet består av tre terrasseblokker med lyse flotte leiligheter i ulik størrelse og utforming. Byggene vil få heis, store garasjeanlegg og vil være tilrettelagt for rullestolbrukere etc. I utformingen av prosjektet er det lagt vekt på å kombinere tradisjonelle og moderne byggematerialer som skaper et tidsriktig
utrykk, og som samtidig harmonerer med omgivelsene. Den gjennomtenkte arkitekturen sikrer at byggene glir fint inn i terrenget uten å
ruve i landskapet, og heishusene mellom fløyene i bygget har store vinduer som åpner opp mot den vakre utsikten og ønsker deg velkommen inn.
Hjelleåsen Terrasse T3 har en landlig og idyllisk beliggenhet og prosjektet inneholder både små arealeffektive leiligheter, og flere store leiligheter for familier med større plassbehov. De fleste leilighetene har svært store terrasser som er godt skjermet for innsyn og tilbyr fantastiske utsiktsforhold over vannet Gåsakilen og området rundt. Leilighetene ligger vestvendt til, med svært gode solforhold.
Ta på deg joggeskoene og start dagen med en tur i grønne omgivelser, eller ta deg en forfriskende dukkert i vannet rett nedenfor stuevinduet ditt. I nærområdet er det flere naturstier, fiskemuligheter og skiløyper. Her bor du sentralt i fredelige omgivelser omgitt av vakker
natur, da skulle det meste ligge til rette for livsnytere i alle aldre.
TerassebyggT3
Terrassebygg T3 i Hjelleåsen Terrasse består av 22 lekre leiligheter. Alle leilighetene har egen parkeringsplass i garasjeanlegget under bygget
som medfølger i kjøpesummen.
Leilighets typer:
• 8 leiligheter med ett soverom i størrelse fra 39,6 – 64,1 m2
• 6 leiligheter med to soverom i størrelse fra 59,5 - 71,2m2
• 8 leiligheter med tre soverom i størrelse fra 115,8 – 141,3m2
Alle leilighetene har balkong eller terrasse, de fleste leilighetene har store vestvendte terrasser. Noen leiligheter har to eller tre terrasser.
Det blir et levert et stort trimrom i 1. etasje på 31,1 m2 tilrettelagt med gulvbelegg og ventilasjon klar for å innredes av sameiet.

NÆRMIL JØ

Hjellemarka lll boligfelt har en meget attraktiv
beliggenhet mellom Os og Bergen. Feltet ligger
landlig og grønt til, mens du samtidig bor sentralt
med kort vei til alle nødvendige fasiliteter.
På Søfteland har du nærbutikk og i Ulvenkrysset like
ved ligger Meny.

På Hjellemarka lll skal Markhus Bolig AS i årene
som kommer bygge mer enn 170 boliger, fordelt
hovedsakelig på leiligheter, terrasseleiligheter og
rekkehus.
Hjellemarka lll boligfelt befinner seg i fin furu-skog
med vann på begge sider. Dett er et vakkert naturområde som skapt for rekreasjon og utendørsativiteter. Området innehar flere spennende turmuligheter, b.la langs den gamle postveien, eller
hva med en topptur på Møsnuten?

Den nye vedtatte veien E39 mellom Os og Fana vil
korte ned veien til Fana ytterligere når den er på plass,
samtidig som den vil avlaste dagens vei forbi boligfeltet, og boligområdet vil fremstå enda fredeligere.

Gang og sykkelstiene når b.la. helt til Lagunen, og til Os
sentrum. Området byr på flere fine badeplasser og
fantastiske forhold for kajakkpadling og kano. For den
som er glad i å fiske byr Oselva på gode muligheter.
Oselva er regnet som den beste lakseelven i Bergensregionen og nest beste sjøørret elv i Hordaland.
På vintertid kan man sette pris på nærheten til de flotte
preparerte skiløypene på Bontveit og Totland, eller gå
på skøyter på islagte vann. Mulighetene for friluftsliv er
mange.

Området er svært barnevennlig. I Hjellemarka lll bygde
Trygge barnehager ny barnehage for 68 barn som stod
ferdig i april 2016. Barneskolen og idrettsplassen på
Søfteland er kun 5-10 minutters gange unna, mens
Artic Osbadet og Os idrettshall er kun drøye 4 km unna.
I Hjellemarka lll kan du bo i et moderne boligprosjekt,
omkranset av vakker natur samtidig, som du har kort
vei til arbeidsplasser og fasiliteter både i Os og i
Bergen, som Kokstad og Sandsli.

BELI G GEN HET
Hjellemarka lll boligfelt har en meget attraktiv beliggenhet mellom Os og Bergen. Feltet ligger landlig og grønt til, mens du
samtidig bor sentralt med kort vei til alle nødvendige fasiliteter. Den nybygde barnehagen fra Trygge barnehager ligger i
feltet, mens barneskolen og idrettsplassen på Søfteland er kun 5-10 minutters gange unna. Det er også kort vei til nærbutikker, Osbadet og Amfi kjøpesenter med apotek og butikker.
Den nye vedtatte veien E39 mellom Os og Fana vil korte ned veien til Fana ytterligere når den er på plass, samtidig som den
vil avlaste dagens vei forbi boligfeltet, og boligområdet vil fremstå enda fredeligere.

A D KO MST
Prosjektet ligger på Søfteland.
Fra Bergen: Følg E 39 Osvegen til du når Os kommune, kjør forbi skiltet til Søfteland. Prosjektet ligger til høyre etter
Storestraumen, ta av i det nye krysset rett før 70 sonen.
Fra Os: Følg hovedveien E39 fra Os mot Bergen. Prosjektet ligger på venstre side rett før Søfteland, ta av til venstre i det nye
krysset rett etter 70 sonen før Storestraumen.
Byggefeltet er skiltet med stort byggeplasskilt
Fra Hjellemarka er det ca. 15 minutter til Nesttun, ca. 5 minutter til Os sentrum, 17 minutter til Lagunen.

Pl an 1
Plan 1 er høyt plassert i terrenget over garasjeanlegget med flott
utsyn mot vannet og uteområdet. De fleste leilighetene har store noe
overbygde terrasser som åpner opp stuen mot naturen og gir ekstra
romfølelse. Planet inneholder fire toroms og tre treroms leiligheter
med praktisk og gjennomtenkt planløsning. På dette planet ligger
også et praktisk treningsrom på hele 31,1 m2 plassert, samt de fleste
sportsbodene.
Størrelse fra 46,7 – 63,8 m2

Il l u st ra s j o n l e i l i g h et T 3-10 1

Pl an 2
Plan 2 består av lyse og moderne leiligheter med store terrasser i
front. På planet finner vi en praktisk toroms leilighet, to pene treroms leiligheter, samt to flotte fireroms endeleiligheter med to bad
og romslig lys stue. Her kan du nyte solen og naturen på den store
åpne terrassen med flott utsikt mot vannet.
Størrelse fra 56,3 – 120,8 m2

Il l u st ra s j o n l e i l i g h et T 3-20 1

Pl an 3
Plan 3 består av lyse og moderne leiligheter med svært store terrasser i
front. På planet finner vi en praktisk toroms leilighet, en romslig treroms
leilighet, samt to flotte fireroms endeleiligheter med walk-in garderobe
og to bad.
Den fantastiske utsikten mot vannet kan nytes gjennom store vinduer og
skyvedører i front som åpner opp stuen mot naturen.
Størrelse fra 62,3 – 130,4 m2

Il l u st ra s j o n l e i l i g h et T 3-303

Pl an 4
Plan 4 inneholder to små arealeffektive toroms leiligheter med store
terrasser, samt to flotte fireroms endeleiligheter med svært store terrasser,
walk-in garderobe og to bad.
Skyvedørene i stuen åpner opp leiligheten mot den vakre naturen, og den
skjermede terrassen med panoramautsikt kan benyttes som en ekstra stue
som rommer plass til mange gjester i sommerhalvåret.
Størrelse fra 38,8 – 129,5 m2

Eksempel på bad

Pl an 5
På plan 5 ligger prosjektets to flotte penthouse-leiligheter. Leilighetene ligger fritt til øverst i hver sin fløy av bygningen, og har to store
delvis overbygde terrasser på begge sider av leiligheten. Begge leilighetene har romslige stuer og tre soverom.
Leilighet 501 har fått en åpen og gjennomtenkt planløsning med gjennomgående stor stue med utgang fra stuen til to terrasser, i tillegg
har leiligheten en usjenert syd-øst vendt terrasse med adkomst fra hovedsoverom. Boligen har fått to bad, separat vaskerom og walk-in
garderobe i tilknytting til hovedsoverom. Den vestvendte terrassen på hele 54 m2 med panoramautsikt vil kunne fungere som en ekstra
stue i sommerhalvåret.
I 502 har vi lagt vekt på å la lyset komme gjennom stuen fra to sider. Leiligheten har en gjennomtenkt planløsning med to bad, og stue med
mange innredningsmuligheter. Den vestvendte terrassen på hele 65 m2 innbyr til sommerselskap med plass til mange gjester. I tillegg har
boligen en romslig terrasse mot øst hvor morgenkaffen kan nytes.
Leilighetene på plan 5 har flott peisovn i stue som standard leveranse.
Størrelse fra 64,7 – 130,8 m2

Il l u st ra s j o n l e i l i g h et T 3-5 0 2

Pl an Garasje
Garasje og gjesteparkering
Alle leilighetene i prosjektet har en garasjeplass i anlegget under bygget som medfølger i kjøpesummen. I tillegg er der 10 ledige garasjeplasser som selges etter «første mann til møllen» prinsipp. Garasjeanlegget inneholder 34 parkeringsplasser og har innkjørsel via den store
utvendig parkeringsplassen med gjesteparkering. Fra garasjen kan du ta heisen som fører deg tørrskodd fra bilen og direkte opp til din
etasje.
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H VA IN N EHOL DER B O LIG E NE
Standard
Terrassebygg T3 har heis og sprinkler anlegg, og leilighetene vil
bli bygd etter byggeforskriften, TEK10. Dette betyr blant annet
at boligene er sertifisert i energiklasse A etter svært strenge
krav til isolasjonsevne og derfor krever mindre energi til oppvarming enn eldre boliger. Som varmekilde vil leilighetene få en
konvektor (radiator) i stue, som henter varme fra ca. 200
meters dype borehull i bakken. Boligene har også balasert
ventilasjons-anlegg med varmegjenvinning og bedre
brannsikring enn eldre boliger. Bygget og uteområdene vil bli
tilpasset universell utforming for at det skal være lett
fremkommelig for alle. Det medfølger 5 m2 sportsbod til alle
leilighetene. Det leveres et moderne felles avfallssystem med
nedgravd container istedenfor individuelle bosspann.
Boligene leveres nøkkelferdig.
Leilighetene vil få et moderne uttrykk og høy standard.
Fremdrift/Overtagelse:
Med forbehold om tilstrekkelig salg vil oppstart byggearbeider
bli høsten 2017 og forventet ferdigstillelse vil da bli 2. eller 3.
kvartal 2019.
Organisering/ Felleskostnader:
Hjelleåsen Terrasse 3 sameie vil bli organisert som et eierseksjonssameie bestående av 22 leiligheter.
Det er stipulert felleskostnader til ca. 20-25 kr pr. m2 pr. mnd.
+ Tv/data fra Canal Digital ca.kr. 500.- pr mnd. Dette er kun
et estimat. Fellesutgiftene vil bli fastsatt av det nye styret i
sameiet.

Utbygger:
Byggmester Markhus AS ble etablert i 1986 under navnet K. Markhus
& Sønn AS, og ble drevet av far og sønn frem til 2002. Firmaet skiftet
da navn til Byggmester Markhus AS og selskapet Markhus Bygg AS
(nå Markhus Bolig) ble samtidig opprettet med formål å drive utbygging i egen regi. Byggmester Markhus AS og Markhus Bolig AS har i
dag en erfaren og dyktig stab på ca. 140 ansatte. Markhus Bolig AS
driver med utvikling, markedsføring og salg av egne boligprosjekter,
og utvikler attraktive tomteområder med sentral og god beliggenhet,
hvor vi selv står for prosjektering og planlegging. Alle boligprosjekter i Markhus Bolig AS blir bygget med Byggmester Markhus AS som
entreprenør. Hovedkontoret ligger sentralt til på Kokstad i Bergen i
Kokstaddalen 6.
Bygging i produksjonshall gir god kvalitet:
Alle byggene i Hjelleåsen vil i hovedsak bli bygd i produksjonshall.
Bygging i produksjonshall gir god kvalitet. Veggelementene bygges
i Byggmester Markhus AS sine produksjonslokaler i Rådal og settes
opp på ferdig grunnmur når elementene er produsert.. Dette gjør at
fra vi starter å bygge på tomten, tar det bare få dager å få tett hus.
Dette er en enorm fordel for oss som bor i Bergen. Vi unngår gjennomvåte byggematerialer som krever lang tid for uttørring. Det er
en forutsigbart og tidsbesparende metode. Vi unngår forsinkelser og
leverer bedre kvalitet på ferdig bygg.

KVAL I T ETER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavenergiboliger
Hvitt slett kjøkkeninnredning og moderne
baderomsmøbler fra kjent leverandør
Hvitevarer: Stekeovn i stål, induksjonsplatetopp med touch brytere og helintegrert
oppvaskmaskin
Helflisede bad med baderomsmøbler, downlights i tak, dusjvegger, nedsenket gulv i
dusjnisje og veggmontert toalett
Lys eikeparkett i stue/kjøkken, soverom og
gang.
Bredbåndstilknytning til Canal digital
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Sportsbod
Fast parkeringsplass i garasje under bygget
Garasjeanlegget vil bli tilrettelagt for ladestasjon for elbil
Det vil bli opparbeidet felles grøntområder
som skal sikre et meget trivelig utemiljø.
Deler av tomteområdet vil bli levert som
naturtomt.
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Det vil bli gitt mulighet for individuelle tilpasninger på
innredning innen gitte tidsfrister mot tillegg i prisen.
Ta kontakt med selger for nærmere opplysninger om
tilvalg og muligheter.
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Det skal innbetales kr. 5000.- til sameiet ved innflytting.
Du har 5 års garanti ved kjøp av ny leilighet.

Vi gjør oppmerksom på at alle bilder, tegninger og
illustrasjoner i prospektet kun er ment som en orientering om prosjektet, og derfor ikke beskriver endelig
leveranse av byggene. Alle opplysninger i prospektet er
gitt med forbehold om utbyggers rett etter kjøpekontrakten til å foreta endringer. Eventuelle endringer skal
ikke ha vesentlig innvirkning på forespeilet standard.
På salgstidspunktet er ikke prosjektet detaljprosjektert.
Mindre justeringer av planer og materialbruk, samt
føring av kanaler og innkassinger kan forekomme. Slike
endringer berettiger ikke endring av kjøpesum, så lenge
endringene ikke er vesentlige. Selger tar forbehold om
gjennomføring av prosjektet avhengig av salg, og kommunal godkjenning. Selger forbeholder seg retten til å
endre priser på usolgte leiligheter uten varsel.

Fjellskjæring
med klatreplanter

Omkostninger til staten:
Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdien kr. 4175.(grunnlag kr167 000.- )
Tinglysning av skjøte: kr. 525.Tinglysning av pantedokument kr. 525.Gebyr for utskriving av panteattest kr. 172.-
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GLASS/M ETALL

V/kontraktsinngåelse forfaller forskudd på kr. 200 000.-.
Resterende beløp av kjøpesummen betales ved overlevering av nøkkelferdig bolig.

FO R BEH O LD

11 x 182 = 2 000
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Monica Helene Hansen
mob. 908 11 676
monica@markhusbygg.no
Hjemmeside:
www.markhusbygg.no
Markhus Bolig AS
Kokstaddalen 6,
5257 Kokstad
Tlf. 55 52 96 40

