
Nye attraktive boliger på Søfteland i Os



PROSJEKT Hjel le l ia

Hjellelia er sentralt plassert på Hjellemarka lll 
feltet like ved den flotte nye barnehagen som 
åpnet i april 2016. Prosjektet har en landlig 
og idyllisk beliggenhet med flere naturstier, 
fiskemuligheter og skiløyper i nærområdet. 
Dette er et vakkert naturområde som skapt 
for rekreasjon og utendørsaktiviteter. Gang 
og sykkelstiene når b.la. helt til Lagunen, og til 
Os sentrum. I Hjellelia 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. 

Bygget vil få heis, stort garasjeanlegg og vil 
være tilrettelagt for rullestolbrukere. I 
utformingen av prosjektet er det lagt vekt på 
å kombinere tradisjonelle og moderne bygge-
materialer som skaper et tidsriktig utrykk, og 
som samtidig harmonerer godt med 
omgivelsene. Den gjennomtenkte arkitekturen 
sikrer at bygget glir fint inn i terrenget uten å 
ruve i landskapet.  

Prosjektet inneholder mange små arealeffektive 
leiligheter som skapt for førstegangsetablerer, 
men også større leiligheter for familier med 
større plassbehov. 

Hjellelia består av 24 lekre leiligheter. Alle
leilighetene har egen parkeringsplass i
garasjeanlegg som medfølger i kjøpesummen,
i tillegg til sportsbod og felles gjesteparkering. 

Leilighets typer: 
*

*

12 leiligheter med ett soverom,
størrelse 45,8 - 46,5 m2
8 leiligheter med to soverom,
størrelse 49,5 - 50,0 m2

* 4 leiligheter med tre soverom,
størrelse 76,2 - 76,7 m2

Alle leilighetene får store terrasser som er godt 
skjermet for innsyn. 



N ÆRMIL 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.

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 
bolig feltet, og boligområdet vil fremstå enda 
fredeligere.

NÆRMILJØ

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 Bergens-
regionen 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 har 
Trygge barnehager bygd en flott ny barnehage som 
stod ferdig i april 2016. Barneskole og 
idrettsplassen på Søfteland er kun 5-10 minutters 
gange unna, mens Artic Osbadet og Os idrettshall 
er plassert 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.

På Hjellemarka III skal Markhus Bolig AS i årene 
som kommer bygge mer enn 180 boliger, fordelt 
hovedsaklig på leligheter, terrasseleiligheter og 
rekkehus.
Hjellemarka III boligfelt befinner seg i fin 
furuskog med vann på begge sider. Dette er et 
vakkert naturområde som skapt for rekreasjon og 
utendørsaktiviteter. Området innehar flere 
spennende turmuligheter, bl.a langs den gamle 
postveien, eller hva med topptur på Møsnuten?



Til Os sentrum er det ca. 5 minutter med bil (6km), til Nesttun kjører du på 12-14 minutter (13 km). Lagunen ligger 
ca. 17 minutter unna og til Amfi Os kjøpesenter med legesenter og apotek er det kun 3 km. På Søfteland har du 
nærbutikk, mens Meny ligger i Ulvenkrysset like ved. Barneskolen og Idrettsplassen på Søfteland er kun 5-10 
minutters gange unna, og til Artic Osbadet og Os idrettshall er det ca. 4 km. Området har god infastruktur.

AD KOMST
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.

BELIG GENHET



Hjellelia er et leilighetsprosjekt med 24 arealeffektive og godt planløste 
leiligheter fordelt på 4 etasjer. Prosjektet er utformet med fokus på å holde 
byggekostnadene nede, slik at vi kan tilby prisgunstige boliger i ett sentralt 
og flott naturområde, uten å fire på kvaliteten.

Leilighetene får høy standard og gode innvendige kvaliteter, som helflisede 
baderom med dusjvegger og møbler, lys eikeparkett på gulver, og moderne 
hvitt kjøkken fra Norema. En fast garasjeplass i anlegget under bygget 
medfølger i kjøpesummen for alle leilighetene! 

G e n e relt  om le i l ighetene



2 roms le i l igheter: 
Gjelder leilighet nr: 102, 103, 104, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 
402, 403, 404 

De praktiske innredede to roms leilighetene tilbyr god garderobe-
plass i entre, kjøkken med skjermet beliggenhet separat fra stue, et 
stort rommelig bad med plass for vaskesøyle og en lys og trivelig 
stue/spisestue med utgang til stor terrasse på hele 10,7 m2.  
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I l l ustras jo n  l e i l ig het  . . . . .

3 roms le i l igheter: 

Gjelder leilighet nr: 105, 106, 205, 206, 305, 306, 405, 406 

Tre roms leilighetene i bygget finnes i to varianter; som endeleilighet 
eller med plassering i rekken. Disse flotte leilighetene er praktisk 
planløst med kjøkken som er plassert separat fra stue, et stort
rommelig bad med plass for vaskesøyle samt en lys og trivelig
stue/spisestue med utgang til stor terrasse på hele 12,6 m2. 
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I l lustras jon  generel l  badløsning

4 roms le i l igheter: 
Gjelder leilighet nr: 101, 201, 301, 401 

På enden av leilighetsbygget mot syd ligger disse svært 
arealeffektive og praktiske 4 roms leilighetene. I tillegg til tre 
soverom inneholder leiligheten et stort fint bad, separat vaskerom 
med plass for vaskesøyle, samt en lys og trivelig stue med åpen 
kjøkkenløsning og utgang til en stor vinkel terrasse på hele
23,0 m2.
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Fe l le sgarasje
Alle leilighetene i Hjellelia har en fast parkeringsplass i garasjeanlegg 
under bygget. Dette er en fellesgarasje med 24 parkeringsplasser. 
Inngangen til anlegget er via trapperommet på baksiden av bygget 
eller gjennom garasjeporten ved innkjørselen til anlegget. 
Garasjeanlegget vil være lukket med garasjeport, og får naturlig 
lufting via åpninger i front som er skjermet med spilekledning.



Plantegningen viser plasseringen av leilighetstypene i bygget, alle etasjene er likt utformet.

Etas jeplan



• Moderne hvitt slett kjøkken og
baderomsmøbler fra kjent kjøkken leverandør

• Helflisede bad med moderne baderomsmøbler,
dusjvegger og veggmontert toalett

• Lys eikeparkett i stue/kjøkken, soverom og
gang

• Bredbåndstilknytning til Canal digital

• Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

• Sportsbod

• Garasjeanlegget vil bli tilrettelagt med
trekkerør for ladestasjon til elbil

• Det vil bli opparbeidet grøntområder ved
inngangspartiet som skal sikre et meget trivelig
utemiljø. Deler av tomteområdet vil bli levert
som naturtomt.

KVA L ITETER

Standard:
Hjellelia har heis og sprinkler anlegg, og leilighetene vil bli 
bygd etter den nye byggeforskriften, TEK17. Dette betyr 
blant annet at boligene blir oppført etter svært strenge krav 
til isolasjonsevne og derfor krever mindre energi til 
oppvarming enn eldre boliger. Boligene har balansert 
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og langt bedre 
brannsikring enn eldre boliger. Bygget og uteområdene vil 
bli tilpasset universell utforming for at det skal være lett 
fremkommelig for alle. Det medfølger garderobeskap på 
alle soverom, og sportsbod.

Alle boligene leveres nøkkelferdig.

Boligene vil få et moderne uttrykk og høy standard. 

Fremdrift/Overtagelse: 
Med forbehold om salg arbeider vi mot oppstart for 
prosjektet høsten 2018. Forventet byggetid er 16 mnd, og vi 
håper derfor å kunne ferdigstille leilighetene 4.kvartal 2019 
eller 1. kvartal 2020.

Organisering/ Felleskostnader: 
Hjellelia sameie vil bli organisert som et eierseksjonssameie 
bestående av 24 leiligheter.  
Det er stipulert felleskostnader til ca. 15-20 kr pr. m2 pr. 
mnd. + Tv/data fra Canal Digital ca.kr. 480.- pr mnd.. Dette 
er kun et estimat. Fellesutgiftene vil bli fastsatt av det nye 
styret i sameiet.

HVA INNEHOLDER BOLIGENE

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 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 totalentreprenør. Hovedkontoret ligger sentralt til på
Kokstad i Bergen i Kokstaddalen 6.

Bygging i produksjonshall gir god kvalitet:
Alle byggene i Hjelleåsen vil bli bygd i produksjonshall. 
Bygging i produksjonshall gir god kvalitet. Veggelementene 
til bygget 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.
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V/kontraktskriving forfaller kr. 150 000.-. 
Resterende beløp av kjøpesummen betales ved 
overlevering av nøkkelferdig bolig. 

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.-

Du har 5 års reklamasjonsrett ved kjøp av ny 
leilighet

BET I NGEL SER

Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle 
tilpasninger innen gitte tidsfrister evt. mot tillegg 
i prisen. Ta kontakt med selger for nærmere 
opplysninger om tilvalg og muligheter. 

T I LVALG

FORBEHOLD

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 kan forekomme. Slike endringer 
berettiger ikke  til kompensasjon, så lenge endringene ikke er 
vesentlige. Selger tar forbehold om gjennomføring av 
prosjektet avhengig av salg, og kommunal godkjenning. 
Endelig organisering av arealer som skal være felles for 
bebyggelsen i boligfeltet Hjellemarka III og grøntområder er 
ikke fastsatt av selger, og selger forbeholder seg retten til å 
avgjøre hvordan arealene organiseres, herunder om hele eller 
deler av slike arealer skal overdras til beboerne i Hjellemarka 
III. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte
leiligheter uten varsel.



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

Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Det gjøres videre oppmerksom på at alle
illustrasjoner, fotografier etc, i dette prospektet kun er av illustrativ karakter, og ikke 
på noen måte representerer prosjektets detaljerte leveranseomfang. Ved avvik
mellom illustrerte møbleringsplaner i prospektet og vedlagte planer i tilleggskrivet, er 
det planer i tillegskrivet som gjelder.




