
Fuglerudtunet
Vi åpner dører til nye historier på 

11 moderne boliger | 3 - 5 soverom | Råholt



  

Byggmester Frank Aasheim

E&H Eiendom

Eiendomsmegler1 Jessheim
Vi er Skalahus sin forhandler på Romerike, og har lang 

erfaring innen småhus-bransjen og prosjektbygging av 

flermannsboliger. Sammen med E&H Eiendom, skal vi 

bygge boligene på Fuglerudtunet.

Det er Eiendomsmegler 1 på Jessheim som skal selge disse 

boligene. Ta kontakt for mer informasjon

Cathrine Gundersen

prosjektmegler

http://www.eiendomsmegler1.no/

M +47 456 13 442 

E cathrine.gundersen@em1oav.no

A Storgata 1, 2050 Jessheim

E&H Eiendom AS er en lokal, profesjonell og pålitelig 

eiendomsutvikler som finner tomter og utvikler disse i tett 

relasjon med gode lokale leverandører i boligmarkedet, 

hovedsakelig på Øvre Romerike. 

E & H Eiendom jobber langsiktig med sine samarbeids-

partnere og skreddersyr hvert enkelte prosjekt for å oppnå 

best mulig sluttresultat, og er tilstede i hele prosessen, 

fra kjøp av uregulerte tomter til overlevering.

Selskapet er meget opptatt av å bruke lokale aktører og har 

en lang relasjon med de fleste underleverandørene. Dette 

for å oppnå et best mulig sluttprodukt til våre kjøpere. 

Skalahus
Skalahus utvikler bydeler og boligfelt over hele 

Norge. Vi vet at gode og trygge omgivelser 

i et hyggelig nabolag er like viktig som smarte 

planløsninger på innsiden. Fra tomt til ferdig bolig 

skaper vi nye hjem og naboskap som byr på rikere 

dager, og bygger for fremtiden både når det gjelder 

kvalitet og design. 

Vi har over 25 års erfaring, solid fagkompetanse, 

sterk lokalkunnskap og et av Norges største

trehusmiljøer i ryggen. 

Les mer på skalahus.no

Det tas forbehold om trykkfeil. Alle 3D-illustrasjoner, 

plantegninger og foto er kun ment som illustrasjoner og vil 

kunne avvike fra standard leveranse. Det er alltid våre 

1:100-tegninger og leveransebeskrivelser

som er gjeldende.

Foto og illustrasjoner: Sigssoft, XR Visuell kommunikasjon, 

iStock, Shutterstock, produktbilder fra leverandører.



Hva mener vi med fleksible eneboliger? Jo, at du får en 

unik mulighet til å påvirke planløsningen på din nye bolig ut 

i fra behov og ønsker. Hvor mange soverom trenger du? 

Og er det behov for ett eller to bad? Kanskje du ønsker deg 

ekstra stor spisestue? Her er det du som skal bo – og du 

som bestemmer hva arealet skal romme! Og prisen, det er 

den samme. 

Her kan du bli del av et etablert boligstrøk hvor lokalmiljø 

og lokale aktivitetstilbud allerede er godt tilrettelagt, med 

kort vei til både Gardermoen, Oslo, Jessheim og Lillestrøm. 

Her kan de små ferdes på trygge skoleveier og boligene 

skal bygges i et rolig og familievennlig område. Vår visjon 

om Fuglerudtunet, er at det skal være et fint, praktisk, trygt 

og enkelt sted å bo for alle typer familier – og for alle 

familiens medlemmer. 

Her forenes moderne og fargerik arkitektur med den gode, 

landlige følelsen – og flotte hjem skapes. 

Velkommen til 

Fuglerudtunet 

Velkommen til Fuglerudtunet, et sentralt og populært område på Råholt 
i Eidsvoll kommune. Råholt er det største tettstedet i Eidsvoll kommune og et sted i stor 
utvikling. Her skal vi bygge 11 fleksible eneboliger i moderne stil, der du som beboer har 

mulighet til å påvirke både størrelse og planløsning på ditt nye hjem. 
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       Historien om 
Fuglerudtunet

Fuglerudtunet er et flott boligfelt under utvikling på Råholt. Som det største tettstedet 
i Eidsvoll kommune er dette et spennende bosted under stor utvikling. Sentralt 
beliggende med kort vei til både Jessheim, Lillestrøm, Gardermoen og Oslo, er Råholt 
et godt og rolig bosted for alle med arbeidssted i byområdene rundt. De 11 fleksible
eneboligene som skal bygges her, skal tilføre det allerede etablerte boligfeltet lekker, 
moderne arkitektur, attraktive fasader og et flott bomiljø. 



FUGLERUDTUNET SKALAHUS

5

Unik valgfrihet 

Et nytt hjem er en av livets største investeringer, og det 

fortjener stor valgfrihet synes vi. Ulike familier, forskjellige 

behov og personlige ønsker er faktorene som gjør at vi har 

utviklet en serie med Flex-boliger som gjør det enkelt å 

påvirke den nye boligen din både når det gjelder størrelse 

og romløsning. 

Et landlig hjem med kort vei til alt

Rett utenfor døren din på Fuglerudtunet venter fine tur- og 

friluftsområder, hele året gjennom. Her kan du puste frisk 

luft, nyte stillhet og sende barna avgårde på trygge skole-

veier – og til organiserte fritidsaktiviteter. 

Og flere spennende muligheter venter rett i nærheten! 

Milevis med skiløyper, idylliske sykkelstier og Råholt bad 

som ligger like ved, er supre tilbud for liten og stor. Råholt 

har dessuten meget god infrastruktur både via bil og tog, 

så her er det enkelt å bo dersom du har arbeidsstedet ditt 

i sentrale byer og tettsteder både sørover og nordover

Gode rammer for oppvekst og trivsel

Det å bo godt, er en helhetlig opplevelse som strekker 

seg fra innenfor veggene – til omgivelsene rundt deg. 

Her på Fuglerudtunet skal alle ha det bra, og her skal 

stor og liten finne plassen sin – både hjemme i huset, 

og i nabolaget.
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Det bor mye livskvalitet i en nytrukken kaffe på trappa, en koselig prat 
over gjerdet og kort vei til små og store bestevenner. 

Rikere dager 
i et nært nabolag

Som del av et nært nabolag deler vi travle 

 morgener med et raskt hei, vi deler late 

lørdagsformiddager på lekeplassen og vi snur 

nesa mot den samme ettermiddags solen. 

Vi deler tryggheten ved at det alltid er noen 

hjemme. Men mest av alt deler vi tanken om at 

det er noe fint med å være del av et fellesskap. 

Et nabolag er et unikt mangfold som gir rikere 

dager nettopp fordi vi deler hverdagsøyeblikk 

med andre mennesker med andre liv. 

Vi verner om det som er vårt eget samtidig 

som vi verner om det vi har sammen. Vi låner 

epler fra naboens hage og vi gir eplekake 

tilbake. Først er det kanskje adressen som 

forener oss, men etterhvert som vi blir kjent 

vokser et naboskap frem med trygge snar-

veier, hjelp til å ta inn posten, en ekstra hånd til 

snømåkingen og følgesvenner på skoleveien. 

Vi mennesker vokser og flytter på oss og 

ingenting slår følelsen av å ha funnet plassen 

vår, den vi vil kalle for hjemme. Og heldigvis 

for oss er det flere som føler seg hjemme 

akkurat her. 
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Et lyst og luftig allrom med plass til å samle mange 

gir en felles følelse av bokvalitet og familietid som er 

verdifullt i hverdagen. 

Når et praktisk og funksjonelt kjøkken møter en luftig 

og åpen stue skapes en god sosial sone med veldig 

mange muligheter.

En åpen stue- og kjøkkenløsning er hjemmets naturlige møteplass for alle vi 
som bor der. Det er her livet skjer. Fra hverdag til fest er det her vi lever sammen. 
Det er her vi sier god morgen, ønsker venner velkommen til bords, gjør lekser 
og spør hvordan dagen har vært. 

Interiørillustrasjonen her viser stue og spisestue. Rommet med spisestuen kan brukes til det du har behov for. 

Se mulighetene med ulike valg av planløsninger på egne sider. 

Der livet skjer

FUGLERUDTUNETSKALAHUS
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Beregning av grad av utnytting:

BKS1: BKS2:
Areal = 1331m2 Areal = 793m2
BYA hus = 327m2 BYA hus = 221m2
BYA parkering = 54m2 BYA parkering = 36m2
%BYA = 327+54

1331  = 28,6% %BYA = 221+36
793  = 32.4%

BKS3: BKS4:
Areal = 600m2             Areal = 1154m2
BYA hus = 204m2 BYA hus = 395m2
BYA parkering = 36m2 BYA parkering = 72m2
%BYA = 204+36

600  = 40% %BYA = 401+72
1154  = 40,9%

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger ytterligere terrengmålinger.
Eventuelle unøyaktigheter kan forekomme.

20.10.2020MS

Valgfrihet

11 BOLIGER
MED GARASJE

GRØNT / FRIOMRÅDE

HUS 6-7

HUS 8-11

HUS 4-5

HUS 1-3

Her på Fuglerudtunet skal vi bygge fleksible eneboliger i rekke, fordelt på fire bygningskropper i et 
trygt, moderne og trivelig nabolag. Til felles har de alle en moderne og stilren fasade og hver for seg 
tilbys de i ulike størrelser og med ulike planløsninger. Lekker og spennende arkitektur er 
gjennomgående for dem alle, med store vinduer og gode uteplasser. Vi kaller disse eneboligene 
fleksible, fordi kundene her får muligheten til å velge hvilken romløsning og hvilket innhold som 
er ønskelig på det arealet de disponerer. Skreddersy ditt hjem med tanke på blant annet antall bad og 
antall soverom – til den samme prisen!

Mulig
garasje

M
u

lig
g

ar
as

je
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Fuglerudtunet / Hus 1-3  / Fasader

Fuglerudtunet / Hus 4-5  / Fasader

Fuglerudtunet / Hus 6-7  / Fasader

Fuglerudtunet / Hus 8-11  / Fasader

HUS 1-3

1

10

5

7

11

2

9

4

6

3

8

HUS 4-5

HUS 6-7

HUS 8-11



FUGLERUDTUNETSKALAHUS

FIREMANNSBOLIGEN

FIREMANNSBOLIGEN

12

Bolig 1-3



FUGLERUDTUNET SKALAHUS

FIREMANNSBOLIGEN

13



FUGLERUDTUNETSKALAHUS

14

Bolig 1-3

Vil du fylle det ekstra arealet her oppe med to soverom? 

Eller kanskje ett soverom og en skikkelig fin spisestue? 

Vil du ha bad og vaskerom kombinert, eller avgrenset? 

Bad eller WC? Vi har mulighetene – du bestemmer. 

2. etasje består ellers av et herlig og luftig allrom med åpen 

stue- og kjøkkenløsning - med direkte tilgang til en sval og 

deilig balkong. En fin og luftig utsikt er også en fordel ved å 

ha oppholdsrommet i 2. etasje. 

Denne rekken består av tre eneboliger på to etasjer, med et totalt bruksareal på 
170/171 m2. Alle de tre eneboligene disponerer garasje og sportsbod. Hovedplanet i 
1. etasje inneholder tre soverom, ett bad, entré og et praktisk kott. 2. etasje byr på en 
planløsning som gir deg spennende muligheter til å selv bestemme innholdet. 

Fasade

Fuglerudtunet / Hus 1-3  / Fasader

1

1

3

2

2

3

3

1
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Sportsbod
5.4 m2

Garasje
26.3 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Sportsbod
5.2 m2

Garasje
25.0 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Sportsbod
5.2 m2

Garasje
25.0 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Fuglerudtnet / Hus 1-3 / Hovedplan 1. etasje

Hus 1 Hus 2 Hus 3

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
38.9 m2

Walk-in
closet
3.8 m2

WC
1.6 m2

Gang
3.8 m2

Vask
3.9 m2

Spisestue
9.7 m2

Sov 4
11.4 m2

Bad
3.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
38.9 m2

Sov 5
9.7 m2

Vask
3.9 m2

Sov 4
9.6 m2

Bad
3.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
38.9 m2

Vask
4.2 m2

Sov 4
9.6 m2

Gang
2.1 m2

Fuglerudtunet / Hus 1-3 / 2. etasje

Hus 1 Hus 2 Hus 3

BRA (totalt bruksareal): 171 m² Soverom: 3-5 Boder:             2

BRA (bruksareal bolig): 159 m² Bad / vaskerom: 1-2 Takterrasse som tilvalgsmulighet

P-rom (primærrom): 127 m² WC: 0-1 Pris: se egen prisliste

1. etasje

2. etasje

1

1

2

2

3

3
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Bolig 4-5
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Bolig 4-5

Vil du fylle det ekstra arealet her oppe med to soverom? 

Eller kanskje ett soverom og en skikkelig fin spisestue? 

Vil du ha bad og vaskerom kombinert, eller avgrenset? 

Bad eller wc? Vi har mulighetene – du bestemmer. 

2. etasje består ellers av et herlig og luftig allrom med åpen 

stue- og kjøkkenløsning. Herfra har du direkte tilgang til 

balkong, solskinn og ikke minst utsikt uten innsikt! 

Denne rekken består av to eneboliger på to etasjer, med et totalt bruksareal på 
172/171 m2. Begge boligene disponerer garasje og sportsbod. Hovedplanet i 1. etasje 
består ellers av tre soverom, bad og en luftig entré. 2. etasje byr på en planløsning 
som gir deg spennende muligheter til å selv bestemme innholdet. 

Fasade

Fuglerudtunet / Hus 4-5  / Fasader

4

4

4

5

5

5
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Sportsbod
5.4 m2

Garasje
26.3 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Sportsbod
5.2 m2

Garasje
25.0 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Fuglerudtunet / Hus 4-5 / Hovedplan 1. etasje

Hus 4 Hus 5

WC
1.8 m2Spisestue

9.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Sov 5
9.7 m2

Vask
2.9 m2

Sov 4
9.6 m2

Bad
3.7 m2

Trapperom
4.4 m2Stue / kjøkken

40.0 m2
Stue / kjøkken

40.0 m2

Vask
3.2 m2

Sov 4
9.6 m2

Gang
2.1 m2

Fuglerudtunet / Hus 4-5 / 2. etasje

Hus 4 Hus 5

BRA (totalt bruksareal): 172/171 m² Soverom: 3-5 Boder:             2

BRA (bruksareal bolig): 159 m² Bad / vaskerom: 1-2 Takterrasse som tilvalgsmulighet

P-rom (primærrom): 127 m² WC: 0-1 Pris: se egen prisliste

1. etasje

2. etasje

4

4

5

5
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Bolig 6-7
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Bolig 6-7

Vil du fylle det ekstra arealet her oppe med to soverom? 

Eller kanskje ett soverom og en skikkelig fin spisestue? 

Vil du ha bad og vaskerom kombinert, eller avgrenset? 

Bad eller wc? Vi har mulighetene – du bestemmer. 

2. etasje består ellers av et herlig og luftig allrom med åpen 

stue- og kjøkkenløsning - med direkte tilgang til en sval og 

deilig balkong. En fin og luftig utsikt er også en fordel ved 

å ha oppholdsrommet i 2. etasje. 

Denne rekken består av to eneboliger på to etasjer, med et totalt bruksareal på 163/164 m2. 
Begge boligene disponerer garasje og sportsbod. Hovedplanet i 1. etasje inneholder 
tre soverom, ett stort bad, et praktisk kott og en hyggelig entré. 2. etasje byr på en 
planløsning som gir deg spennende muligheter til å selv bestemme innholdet. 

Fasade

Fuglerudtunet / Hus 6-7  / Fasader

6

6

6

7

7

7
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Sportsbod
5.4 m2

Garasje
26.3 m2

Sportsbod
5.2m2

Garasje
25.0 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Fuglerudtunet / Hus 6-7 / Hovedplan 1. etasje

Hus 6 Hus 7

WC
1.6 m2

Spisestue
9.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Sov 5
9.7 m2

Vask
3.8 m2

Sov 4
9.6 m2

Bad
3.9 m2

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
38.9 m2

Stue / kjøkken
38.9 m2

Vask
4.2 m2

Sov 4
9.6 m2

Gang
2.1 m2

Fuglerudtunet / Hus 6-7 / 2. etasje

Hus 6 Hus 7

BRA (totalt bruksareal): 164 m² Soverom: 3-5 Boder:             2

BRA (bruksareal bolig): 159 m² Bad / vaskerom: 1-2 Takterrasse som tilvalgsmulighet

P-rom (primærrom): 127 m² WC: 0-1 Pris: se egen prisliste

1. etasje

2. etasje

6

6

7

7
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Bolig 8-11
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Bolig 8-11

Vil du fylle det ekstra arealet her oppe med to ekstra 

soverom? Eller kanskje ett soverom og en skikkelig fin 

spisestue? Vil du ha bad og vaskerom kombinert, eller 

avgrenset? Bad eller wc? Vi har mulighetene 

– du bestemmer. 

2. etasje består ellers av selve hjertet i disse eneboligene; 

en flott sosial sone med åpen stue – og kjøkkenløsning. 

Herfra kan du gå direkte ut til balkongen og nyte både 

finvær og utsikt. 

Denne rekken består av fire fleksible eneboliger på to etasjer. Totalt bruksareal på disse fire ene-
boligene varierer fra 151 - 163 m2. Samtlige av disse eneboligene disponerer garasje og sportsbod. 
Hovedplanet består av et bad og to romslige soverom, hvorav det ene har direkte tilgang til walk-
in closet, noe som er en hverdagsluksus mange drømmer om. 2. etasje byr på en planløsning 
som gir deg spennende muligheter til å selv bestemme innholdet. 

Fasade

Fuglerudtunet / Hus 8-11  / Fasader

8

8

8

9

9

10

10

11

11

11
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Walk-in
closet
5.0 m2Sportsbod

5.4 m2

Garasje
25.0 m2

Sportsbod
5.4 m2

Garasje
26.3 m2

Sportsbod
5.2m2

Garasje
25.0 m2

Hall /
trapp

12.4 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
11.3 m2

Kott

Sov 2
6.4 m2

Bad
5.2 m2

Walk-in
closet
5.0 m2Sportsbod

5.4 m2

Garasje
25.0 m2

Hall /
trapp

12.4 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
11.3 m2

Kott

Sov 2
6.4 m2

Bad
5.2 m2

Walk-in
closet
5.0 m2

Hall /
trapp

12.4 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
11.3 m2

Kott

Sov 2
6.4 m2

Bad
5.2 m2

Hall /
trapp

13.6 m2

Entré
3.1 m2

Sov 1
10.9 m2

Sov 2
7.7 m2

Kott

Sov 3
7.7 m2

Bad
6.2 m2

Fuglerudtunet / Hus 8-11 / Hovedplan 1. etasje

Hus 8 Hus 9 Hus 10 Hus 11

Walk-in
closet
3.6 m2

Gang
3.7 m2

WC
1.6 m2

Spisestue
9.7 m2

Spisestue
9.7 m2

Spisestue
19.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Vask
3.8 m2

Sov 3
11.7 m2

Sov 4
9.6 m2

Bad
3.9 m2

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
32.9 m2

Stue / kjøkken
32.9 m2

Trapperom
4.4 m2

Vask
3.8 m2

Bad
3.9 m2

Stue / kjøkken
32.9 m2

Vask
4.2 m2

Sov 3
9.6 m2

Gang
2.1 m2

WC
1.6 m2

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
38.9 m2

Vask
4.2 m2

Gang
2.1 m2Walk-in

closet
3.6 m2

Gang
3.7 m2

Sov 3
11.7 m2

Fuglerudtunet / Hus 8-11 / 2. etasje

Hus 8 Hus 9 Hus 10 Hus 11

BRA (totalt bruksareal): 160-163 m² Soverom: 3-5 Boder:             2

BRA (bruksareal bolig): 146-158 m² Bad / vaskerom: 1-2 Takterrasse som tilvalgsmulighet

P-rom (primærrom): 115-127 m² WC: 0-1 Pris: se egen prisliste

1. etasje

2. etasje

8

8

9

9

10

10

11

11
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Mange 
muligheter

En såpass stor investering som et nytt hjem, fortjener stor valgfrihet! 
Derfor har vi gjort det mulig å tilpasse planløsningen på disse boligene. Her får 
du friheten til å velge rominndeling og planløsning på boligenes 2.etasje, etter ønsker og 
behov. Takterrasse er også en tilvalgsmulighet på alle boligene. 

Kanskje du ikke trenger fire soverom, men ønsker 

en ekstra stor spisestue? Eller kanskje du derimot 

trenger et femte soverom, en lekestue, et kontor 

eller en TV-stue?

Eksemplene på plantegningene er HUS 4-5, og 

takterrassen for HUS 8-11, men mulighetene gjelder for 

alle boligene, selv om de har litt ulike utgangspunkt.

FUGLERUDTUNETSKALAHUS

Takterrasse

En ekstra uteplass får du med en takterrasse 

som har tilgang via utvendig vindeltrapp. 
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Spisestue nærmest kjøkkenet?

Her er 2. etasje vist med spisestue nærmere kjøkkenet, 

soverom nummer fire, bod, eget vaskerom og wc.

Walk in closet fra soverommet?

Her er 2. etasje vist med bad og vaskerom, romslig gang 

og soverom nummer fire med tilgang til walk-in closet.

Ekstra stor spisestue?

Her er 2. etasje vist med ekstra stor spisestue, bad og 

vaskerom

Behov for 5 soverom

Her er 2. etasje vist med soverom nummer fire og fem, 

bod og wc.

WC
1.8 m2Spisestue

9.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Sov 5
9.7 m2

Vask
2.9 m2

Sov 4
9.6 m2

Bad
3.7 m2

Trapperom
4.4 m2Stue / kjøkken

40.0 m2
Stue / kjøkken

40.0 m2

Vask
3.2 m2

Sov 4
9.6 m2

Gang
2.1 m2

Fuglerudtunet / Hus 4-5 / 2. etasje

Hus 4 Hus 5

Walk-in
closet
3.6 m2

Bad
3.7 m2

Spisestue
19.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Vask
2.9 m2

Sov 4
11.7 m2

Bad
3.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
40.0 m2

Stue / kjøkken
40.0 m2

Vask
2.9 m2

Gang
3.7 m2

Fuglerudtunet / Hus 4-5 / 2. etasje alternativ

Hus 4 Hus 5

Walk-in
closet
3.6 m2

Bad
3.7 m2

Spisestue
19.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Vask
2.9 m2

Sov 4
11.7 m2

Bad
3.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Stue / kjøkken
40.0 m2

Stue / kjøkken
40.0 m2

Vask
2.9 m2

Gang
3.7 m2

Fuglerudtunet / Hus 4-5 / 2. etasje alternativ

Hus 4 Hus 5

WC
1.8 m2Spisestue

9.7 m2

Trapperom
4.4 m2

Sov 5
9.7 m2

Vask
2.9 m2

Sov 4
9.6 m2

Bad
3.7 m2

Trapperom
4.4 m2Stue / kjøkken

40.0 m2
Stue / kjøkken

40.0 m2

Vask
3.2 m2

Sov 4
9.6 m2

Gang
2.1 m2

Fuglerudtunet / Hus 4-5 / 2. etasje

Hus 4 Hus 5
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Interiørillustrasjon av kjøkken, med inngang til soverom. Hva du vil disponere arealet som her 
er vist som soverom, velger du selv. Se egne sider om valgmuligheter. Illustrasjonen kan avvike.
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Interiørillustrasjon av bad. Illustrasjonen kan avvike.
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Interiørillustrasjon av det store soverommet i boligene.
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Interiørillustrasjon av soverom her illustrert som barnerom. 
Listefrie vinduer, lister i tak og eikelister ved gulv er tilvalg. 
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Et trygt og 
praktisk nærmiljø
Vi vet at et godt hjem handler om mer enn det som finnes på innsiden av 
veggene, og at det er flere faktorer som spiller inn på den skikkelig gode 
hjemmefølelsen. Det som befinner seg utenfor døren og i nabolaget
rundt akkurat der du bor er også viktig for trivselen.

En god kaffekopp, kulturopplevelser, en lett 

tilgjengelig kolonialbutikk, arbeidsplasser, 

og korte skoleveier er aldri langt unna 

hjemmet ditt.

Her på Fuglerudtunet venter fine tur- og 

friluftsområder, hele året gjennom. Her kan 

du puste frisk luft, nyte roen og sende barna 

avgårde på trygge skoleveier – og til 

organiserte fritidsaktiviteter. 

Milevis med idylliske sykkelstier og skiløyper, 

og Råholt bad som ligger like ved, er supre 

tilbud for både små og store.

Ellers er det kort vei til kjøpesenteret Amfi 

Eidsvoll som ligger på Råholt, med et stort 

utvalg butikker og spisesteder. 

I sommersesongen venter flere hyggelige 

badeplasser i Hurdalsjøen. Hurdalsjøen 

byr også på et yrende båtliv og gode 

fiskemuligheter.
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Råholt er det største tettstedet i Eidsvoll kommune og et sted i stor utvikling. 
Eidsvoll kommune har med sin sterke rolle i norsk historie mye å by på av historiske 
attraksjoner, museer og kultursteder. Her finner du hyggelige kafeer og serveringssteder, 
kulturarrangementer, badeland, skiløyper, idylliske naturområder, kino, smaragdgruver, 
gallerier, fiskemuligheter og badeplasser langs glitrende Mjøsa.

Hjertlig velkommen
til Råholt

I sommermånedene kan du oppleve Mjøsa på en unik 

måte, som gjest på Skibladneren, verdens eldste operative 

hjuldamper i rutegående trafikk. Denne kulturskatten går 

mellom Eidsvoll og Lillehammer og ønsker både små og 

store velkommen på tur under sola.

Ikke minst er Eidsvoll kommune et flott sted å bo for deg 

som har arbeidssted i de sentrale byer og tettsteder som 

ligger i nærheten. Som beboer i Eidsvoll kommune, har du 

dessuten hele verden rett i nærheten via Oslo Lufthavn 

Gardermoen.

Kort vei til gode smaker

Gode smaksopplevelser i alle varianter finnes i umiddelbar 

nærhet på Råholt. Enten du har lyst på fastfood, gastro-mat 

eller kafé-servering så har du alle muligheter hvis du tar en 

tur til Råholt sentrum. 

Båtliv

Hurdalsjøen og mange andre sjøer og elver i regionen 

byr på muligheter for båtliv, fisking, bading og padling. 
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Oslo Lufthavn

Fra Råholt har du kort vei til 

resten av verden.

Stolt historie

I nærheten av Råholt ligger Eidsvollsbygningen 

– et av Norges fremste nasjonalsymboler som 

stedet der den norske Grunnloven ble skrevet 

og vedtatt i 1814.

Mjøsas hvite svane

Verdens eldste hjuldamper går i rute mellom 

Lillehammer og Eidsvoll i sommermånedene. 

Shopping i nærområdet

Amfi Eidsvoll med over 50 butikker

ligger i Råholt sentrum.

Varmt badevann hele uken hele året

Råholt bad er Øvre Romerikes badeland, med fem 

bassenger, stupetårn, sklie, kafé og badebutikk.

God på smak

Ferske bakervarer fra steinovsbakeri, sushi eller 

pizza – det er mye å velge mellom i Råholt.
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Beliggenhet
Fuglerudtunet ligger sentralt på Råholt i Eidsvoll kommune. Her får du muligheten 

til å bo landlig og åpent, med fine turområder rett utenfor døren din, samtidig som du har 
alt du trenger rett i nærheten. 
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Fuglerudtunetoslo lufthavn 
gardermoen
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   oslo 59 KM

18 KM

20 KM

Veibeskrivelse til Fuglerudtunet
Fra Oslo: Kjør E6, ta av ved avkjøring Dal/Råholt (Circle K), fortsett Gamle Trondheimsveg frem til avkjøring før Råholt Kirke, 

ta av til høyre ned Kjerkevegen, deretter til venstre inn Fuglerudvegen, Fuglerudtunet ligger da på høyre hånd.

RÅHOLT
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Map data © OpenStreetMap contributors

Oslo Lufthavn: 20 km

Matbutikk: 900 m

Tursti/lysløype: 0 m

Barneskole: 500 m

Barnehage: 1100 m

Ungdomsskole: 1500 m

Bussholdeplass: 500 m Jessheim: 18 km

Oslo: 59 km

Amfi Råholt

Stort og trivelig kjøpesenter med over 50 

butikker, spisesteder, treningssenter og 

eget helsehus.

Eidsvoll Verk skole

Barneskole med 230 elever fordelt 

på 7 trinn. 

Råholt Bad

En aktiv samlingsplass for små og store i 

lokalmiljøet.

Råholt ungdomsskole

En moderne skole som var ny i 2005 med 

500 elever. Skolen har egen kantine. 
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Nabolaget
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Gnr. 94 / Bnr. 581
Nabolaget Råholtjordet/Fuglerud - vurdert av 19 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

O�entlig transport

Råholt kirke 7 min

Linje 430, 432 0.6 km

Eidsvoll verk stasjon 24 min

Linje R11, R11x, L12 1.9 km

Oslo Gardermoen 18 min

Skoler

Råholt skole (1-7 kl.) 7 min

348 elever, 19 klasser 0.5 km

Bønsmoen skole (1-7 kl.) 15 min

227 elever 1.2 km

Råholt ungdomsskole (8-10 kl.) 18 min

395 elever, 13 klasser 1.5 km

Eidsvoll videregående skole 15 min

700 elever 10.8 km

Hoppensprett vgs Jessheim 15 min

Ladepunkt for el-bil

Amfi Eidsvoll 13 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 85/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 80/100

Naboskapet
Høflige 64/100

Aldersfordeling

15
.9

 %
17

.8
 %

15
.2

 %

5
.7

 %
7.

3
 %

7.
2

 % 15
.7

 %
2

0
.8

 %
2

1.
5

 %

3
9

.8
 %

4
0

.2
 %

3
8

.9
 %

2
3

 %
14

 % 17
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Råholtjordet/Fuglerud 1 031 475

Råholt 13 736 5 928

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Læringsverkstedet Råholt barnehage... 14 min

114 barn 1.1 km

Råholtbråtan barnehage (0-5 år) 17 min

66 barn, 4 avdelinger 1.4 km

Ladderud barnehage (0-6 år) 21 min

24 barn, 1 avdeling 1.7 km

Dagligvare

Kiwi Råholt 10 min

Coop Extra Råholt 12 min

Post i butikk 1 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike o�entlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Skalahus AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Støynivået
Lite støynivå 87/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 86/100
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Her har vi oppsummert all informasjon om prosjektet, slik at du enkelt kan sette deg inn 
i fakta om boligene, dine valgmuligheter og informasjon om blant annet leveranse, 
finansiering og garanti.

Prosjektbeskrivelse
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UTVENDIG TEKNISKE ANLEGG OG 

GRUNNARBEIDER 

Gårdsplass opparbeides med topp-

dekke av asfalt. 

Berørte og/eller oppfylte arealer 

maskinplaneres med stedlige masser. 

Uteplasser opparbeides med ferdigplen. 

Fellesområder tilsås med gressfrø. 

Hver bolig har en parkeringsplass 

i garasje, og biloppstillings  plass på 

egen tomt. Det er lagt opp til et 

tilvalg for lading av el-bil som 

mulighet i garasje. I tillegg har hver 

bolig en utvendig sportsbod. 

Boden leveres med ubehandlet 

betonggulv og OSB-plater på innv. 

vegger. Det leveres en stk. taklampe 

til boden samt en dobbel stikkontakt. 

 

Boligene har felles søppelhåndtering i 

nedgravde tanker på anvist plass. Her 

er det lagt opp til sortering i henhold 

til kommunens retningslinjer. 

Terrasse / balkong / søyler 

Balkong leveres med impregnerte 

bord. Balkonger leveres tette i 

henhold til brannkrav. Det leveres løst 

tremmegulv lagt på balkong. Gulvbord 

leveres impregnert. Balkonger leveres 

med glassrekkverk og spilerekkverk 

som vist på tegning. Spiler og søyler 

leveres impregnerte. 

Det leveres platting som anvist stiplet 

på 1:100 tegning foran inngangsdør 

på boligene. Øvrig markterrasse 

leveres som tilvalg. 

Utvendig listverk og søyler 

Utvendig og innvendig belistning 

utføres etter egne detaljer/fasade-

tegninger, type Skalahus «Moda». 

Søyler leveres impregnert. 

Som sidelister på vinduer, dører og 

utvendige hjørner monteres justert 

grunnet kledning. Det leveres beslag 

iht. egne detaljer. 

Taktekking 

Som taktekkning benyttes membran 

på flate tak. 

Takrenner 

Takrenner, rennekroker, bordtaksbeslag, 

nedløpsrør, holdere for nedløpsrør 

Adresse: 
Fuglerudvegen

Nøkkelopplysninger:
Omkostninger: Se egen prisliste

Soverom: 3-5

Eierform: Selveier

Boligtype: Enebolig i rekke

Byggeår: 2022

Fasiliteter
Selveid tomt

Opparbeidet plen

Gulv i enstavslaminat

Peisovn

Dører med dempelister

Gulv- og veggfliser på bad

Geberit Monolith toalett med 

bakplate i glass



FUGLERUDTUNET SKALAHUS

47

leveres i overflatebehandlet metall. 

Nedløpsrør kappes og avsluttes under 

utvendig kledning og føres til terreng 

ved utkaster og i eget overvannssystem. 

Farge sort. 

Beslag 

Beslag leveres i farge sort. 

Hoveddør 

Alle utvendige dører leveres med 

tetningslister. Dørhåndtak i enkel 

blank eller børstet stål utførelse. 

Antrasitt farge og i utførelse i h.h.t. 

fasadetegning. Karm i antrasitt og 

utforing i hvitmalt, hardved terskel, 

med 2-lags energiglass, låskasse med 

sylinder og håndtak. 

Balkong-/terrassedør 

Karm og utforing i hvitmalt, dørblad 

i vakumimpregnert furu, 3-lags 

superenergiglass med argongass og 

espagnolettlås. Døren leveres 

i tilsvarende farge som vinduer 

VINDUER 

Utvendig trevirke i alle vinduer er 

vakumimpregnert/kjerneved i furu. 

Lukkevinduer i 2. etasje er barnesikret. 

Vinduer i boligrom 

Faste eller lukkevinduer med karm og 

ramme i furu, 3-lags super energiglass 

med argongass, malt karm og 

ramme, type mørk. Hvite foringer. 

Vinduer med fast karm merkes med 

F på tegning. 

INNVENDIG LEVERANSER 

Gulv 

Boligen leveres med Haro Grand Via 

Tritty100 kvalitetslaminat som 

standard. Her kan du velge mellom 

8 fargenyanser uten tillegg i pris. 

Bad leveres med fliser: Minos 

Vulcanic matte 30x30 samt 10x10 

i dusjsone. Våtsone i entré leveres 

med fliser: Minos Vulcanic Matte 60x60.

Bod/WC leveres med 30x30 mørk grå 

gulvflis med sokkelflis. 

Vegger 

Tørre vegger leveres med gips, 

sparklet og malt 0502-Y. 

Tilvalg på farger er tilgjengelig via 

tilvalgsbrosjyre. 

Plain 20x60 block hvit matt veggflis 

på bad.

Vaskerom leveres med gips og 

våtromsmaling.

KJØKKEN / BAD / GARDEROBE 

Kjøkken innredning og hvitevarer 

leveres av Kvik kjøkken. 

Medregnet er kjøkken og hvitevarer 

i henhold til kjøkkentegning 

«Standard kjøkken». 

Det er ikke anledning til å trekke ut 

kjøkkenleveransen. 

Bad leveres flislagt og med varme-

kabler på gulv. Bad leveres med fliser: 

Minos Vulcanic matte 30x30 samt 

nedsenk med 10x10 i dusjsone. 

Baderomsinnredning 60 cm og 120 cm 

«Malin». Alle innredninger leveres i 

farge matt hvit, med underskap med 

skuffer, servant, og speil med lys.

Boligen leveres med veggmontert 

toalett type «Geberit Monolith» med 

hvit glass på bakplate. Det leveres 

innfellbare dusjvegger 90x90 cm. 

Dusjgarnityr leveres som Azur med 

takdusj. 

Garderobeskap leveres ikke. 

InteriørillustrasjonIllustrasjon av kjøkken fra Kvik. 

Interiørillustrasjon (kan avvike fra vår standardleveranse)



FUGLERUDTUNETSKALAHUS

48

Innvendig belistning 

Til boligrom leveres listefritt tak/vegg. 

Gulv-, dør- og vinduslister, i hvitmalt 

glatt utførelse. Terskellister til innv. 

dører leveres i hvitlassert eik. Alt 

listverk blir levert med synlige 

spikerhoder uten etterbehandling. 

Dører i boligrom 

Dørene leveres hvite i type «Vision 1», 

fra Kloppen trevare. Hvitmalt karm og 

foringer, hardvedterskel, låskasse, 

dørvrider. Dørene leveres tette. 

Tilvalgsmulighet for farge på innv. dører. 

VENTILASJON 

Det leveres balansert ventilasjons-

anlegg med varmegjenvinning-

prosjektert til hver bolig. 

Avtrekk skjer i bad, WC, vaskerom 

og evnt. innvendig bod på boligplan 

som ikke ligger mot yttervegg. 

Innblåsning av frisk luft skjer 

i soverom og andre oppholdsrom 

uten avtrekk tilknyttet anlegget. 

Balansert ventilasjonsanlegg 

Takhatt med underbeslag. 

Varmegjenvinner og styringsenhet 

plassert som vist på egen 

prosjekteringstegning og med kanaler 

til alle aktuelle rom. Kanalene i 

himling 1. etasje legges i varm sone 

under takstoler. Opplegg fra under-

liggende rom bygges inn i vegger og i 

bjelkelag. I enkelte tilfeller må 

kanalene kles inn i synlige kasser. 

Inntak av frisk luft plasseres fortrinnsvis 

på husets skyggeside. 

Kjøkkenavtrekk 

Kjøkken ventileres separat ved bruk 

av kjøkkenventilator med utblåsing 

til det fri gjennom yttervegg eller iht. 

egen prosjekteringstegning. Det må 

påregnes at disse kanalene legges 

i kasse/innkassing på vegg/himling. 

BRANNVERN 

Det leveres 1 stk. røykvarsler til hver 

etasje og 1 stk. 6 kg’s ABE pulver 

brannslukningsapparat til hver bolig. 

1 stk. røykvarslere tilkobles strøm-

nettet og med backup batteri. 

ELEKTRIKERARBEID 

Installasjon utføres av autorisert 

installatør som sørger for fagmessig 

utførelse. 

Det må påregnes at deler av anlegget 

legges åpent i forbindelse med lyd og 

brannkonstruksjoner ved delvegg 

mellom leilghetene. 

Sikringsskap 

Sikringsskap plasseres i gang og 

inneholder overbelastningsvern/

hovedsikring. Det leveres eget skap 

for mediaskap for plassering av 

trådløs modem. 

Brytere og stikkontakter 

Disse leveres i hvit utførelse. Alle 

stikkontakter leveres som doble 

barnevernede, bortsett fra stikkontakter 

for stasjonære apparater som 

oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr o.l. 

Ringeanlegg 

Det leveres komplett anlegg som 

består av ringeklokke med innebygget 

eller separat trafo, samt ringeknapp 

ved hovedinngang. 

Punkter 

Hver bolig leveres med antall punkter 

iht NEK 400. 

Som pkt. regnes: 

• sikringsskap 

• lampepunkt 

• stikkontakt 

•  brytere 

•  vendere 

•  framlegg til varmtvannsbereder 

•  framlegg til varmeovner 

•  framlegg til varmekabler 

•  framlegg til ringeklokke, inkl. knapp 

•  framlegg til fastmontert apparat

 med innbygget betjeningsenhet 

•  framlegg til termostat 

•  røropplegg for tv/media opplegg 

•  røropplegg for telefon 

•  kobling av fundamentjording 

•  kobling av jordingsmuffe i avløpsrør 

•  kobling av hovedjording samt 

 utjevningsforbindelse 

Overspenningsvern, komfyrvakt og 

en nett-/batterirøykvarsler monteres i 

hver bolig. 

Punkter utover standard: 

Downlights på kjøkken og bad 

Utelamper 

Taklampe i garasje

Taklamper til soverom og sportsbod

Varmekabler for flislagte gulv. 

SG SMART – tilvalg 

Leilighetene leveres SG Smart som en 

tilvalgsmulighet. 

• Gratis App kan lastes ned fra 

 Google Play eller App Store 

• Mange funksjoner som løser de 

 viktigste oppgavene som bla scener, 

 timerfunksjoner, gruppeinndelinger 

 og «alt av» 

• Markedets enkleste programmering 

 og igangsetting uten fordyrende 

 tilleggsutstyr 

• Kompatibel med alle SG sine

 dimbare fasavsnitt produkter 

• Stemmestyring med bla. Google 

 Home og Alexa via Gateway* 

 *tilvalg 

• Kvalitetsprodukter fra Norges største 

 og mest innovative lysprodusent 

RØRLEGGERARBEIDET 

Utstyr 

Utstyr til hver enkelt bolig leveres 

i henhold til plantegning i målestokk 

1:100. Boligen leveres med 60 cm og 

120 cm baderomsinnredning fra 

Alterna «Malin» i hvit matt. 

Utstyrsoversikt: 

• 1 stk dusjarmatur «Azur» med 

 takdusj 

•  1 stk dusjhjørne 90 x 90 cm med 

 klart herdet glass, alu. profil ramme 

•  Baderomsinnredning 60 cm og 

 120 cm fra Alterna «Malin» servant- 

 skap, i farge hvit (matt) med skuffer.  

 Speil med lystopp 

•  Geberit Monolith toalett med 

 hvitt glass 

•  200 l varmtvannsbereder i rustfritt stål  

 med ledning, støpsel og blandeventil. 

• Kran for vaskemaskin. 

•  Avløp med trakt for vaskemaskin. 

•  Vannstoppsystem i forbindelse med 
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 oppvaskmaskin i.h.h.t gjeldene krav. 

• Ettgreps kjøkkenbatteri med 

 svingbar tut og separat kran for 

 oppvaskmaskin. 

•  Vannmåler 

•  Hovedstoppekran 

•  Frostfri utekran 

•  Stiplet utstyr inngår ikke i leveransen 

DIVERSE 

Følgende ting nevnes spesielt og 

inngår ikke i leveransen: 

•  Plassbygde garderobeskap 

•  Garderobeskap 

•  Inngjerding, gjerde og stakitt 

•  Lamper utover de som er nevnt i 

 denne beskrivelse. 

• Parabol/tv antenne (ikke tillatt å 

 montere) 

• Garderobehyller og møbler 

• Tørkestativ osv. 

• Postkasser og/eller postkassestativ. 

• Lekkasjestopper til hvitevarer/

 kjøleskap som krever vanntilførsel. 

• Blomsterbrett, blomsterkasser 

• 3 faset kurser 

• Byggeforsikring dekker ikke fri 

 rettshjelp. 

Detaljer som er vist på tegning med 

striplet strek, inntegnede møbler og 

lignende inngår ikke i leveransen, 

såfremt de ikke er beskrevet 

i herværende leveransebekrivelse. 

Alle arbeider utføres etter gjeldene 

regler og forskrifter og leveres med 

en god håndverksmessig standard. 

RENHOLD / BYGGVASK 

Innvendig regjøring utføres som 

vanlig byggvask. Kjøper må påregene 

noe finrengjøring ved innflytting. 

Hvis innflytting skjer på vinteren med 

kuldegrader og snø slik at utvendig 

vindusvask ikke er praktisk mulig må 

kjøper påregne å utføre dette selv 

etter innflytting. 

FORBEHOLD 

Det tas forbehold om feil i prosjekt-

beskrivelse. Kontrakt gjelder foran 

tilbud, tegninger og katalog. Vi 

forbeholder oss rett til å foreta 

endringer på konstruksjon og evt. 

materialer, dersom dette ikke 

medfører endringer i pris eller 

kvalitet. Hvis avvik mellom tegning/

prospekt og denne beskrivelse, 

gjelder denne beskrivelse. 

Tre er et levende materiale som 

påvirkes av temperatursvingninger og 

luftfuktighet, det må derfor påberegnes 

at det oppstår mindre sprekkdannelser 

på vegg- og takflater. Slike sprekker 

og riss er ikke reklamasjonsberettiget 

Boligen bygges etter Teknisk Forskrift 

TEK17. 

Generelt 

Denne beskrivelsen er utarbeidet for 

å orientere om bygningenes viktigste 

bestanddeler, fellesområder og 

funksjoner. Prosjektet bygges og 

Interiørillustrasjon (kan avvike fra vår standardleveranse)
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utformes etter Byggteknisk forskrift 

TEK 17, samt Plan- og bygningsloven. 

Det kan forekomme avvik mellom 

plantegninger i denne beskrivelsen 

og plantegninger i byggesøknaden. 

I slike tilfeller er det alltid de godkjente 

søknadstegningene som er gjeldene. 

Enkelte illustrasjoner i denne 

beskrivelsen kan vise forhold som 

ikke er i samsvar med leveranse, så 

som møblering, fargevalg, dør- og 

vindusform, beplantning og

bygningsmessige detaljer. 

Utomhus 

Utomhus arealer leveres opparbeidet 

iht. utomhusplan for feltet. Felles 

adkomstveger og parkeringsplasser 

opparbeides med asfalt. Interne 

gang- /sykkelstier opparbeides med 

grus-/subbusdekke. iht. utomhusplan. 

Alle private plenarealer leveres 

opparbeidet med ferdigplen. Alle 

felles grøntarealer leveres tilsådd. 

Etter overtakelse er det kjøper/

sameiets / velets ansvar å vedlikeholde 

utomhus arealene. Det leveres felles 

renovasjonsløsning for feltet med 

nedgravde brønner. Det er lagt opp til 

sortering iht. kommunens retningslinjer. 

EIERSKAP

Generelle forutsetninger

Alle opplysninger i denne prosjekt-

beskrivelsen er gitt med forbehold 

om rett til, uten forutgående varsel, 

å gjøre endringer som er hensikts-

messige og nødvendige, uten 

å forringe den generelle standarden. 

Illustrasjoner i tegningsmaterialet, 

annonser og prospekt vil vise innhold 

som ikke er med i leveransen. 

Eksempelvis kan dette være møblering, 

kjøkkenløsning, garderobeinnredning, 

fargevalg, blomsterkasser, beplantning, 

topografi, bygningsmessige detaljer: 

fasadedetaljer, detaljer på fellesarealet, 

materialvalg, farger. 

Boligenes areal blir oppgitt i P-rom 

og BRA, og disse tallene kan være 

rundet opp/ned. Det tas forbehold 

om mindre endringer av boligens areal.  

Det presiseres spesielt at kjøkken 

leveres i henhold til egen kjøkken-

tegning. 

Detaljprosjektering av tekniske 

føringer og installasjoner kan 

medføre mindre endringer som 

utvidelse av vegger og nedforing av 

himlinger/innkassinger. 

Kjøpere i prosjektet må forvente 

byggeaktiviteter på feltet og 

omkringliggende felt i etterkant av 

overtagelse. 

Boligene leveres som beskrevet 

i denne prosjektbeskrivelsen og det er 

ikke anledning til å trekke ut deler av 

leveransen. 

Betalingsbetingelser 

Prosjektet selges etter faste priser, se 

egen prisliste for pris for de enkelte 

boenhetene. Selger står fritt til å 

endre priser på usolgte boliger uten å 

varsle kjøpere av tidligere solgte 

boliger. Boligene kan bekreftes solgt 

via selgers representant, og det 

forventes fortløpende kontraktsignering 

etter avtalt salg. Selger står fritt til å 

avslå/akseptere ethvert kjøpstilbud. 

Fellesutgifter 

Det må påregnes VEL-avgift til 

VEL-foreningen. Felleskostnader kan 

innebære for eksempel strøm til felles 

arealer, snømåking og andre behov 

VEL-foreningen måtte beslutte 

nødvendig. 

TV / Internett: 

Det er inngått avtale om at Viken fiber 

tilbyr TV og internett til feltet på 

Fuglerudtunet. 

Tilknytningsavgift til tv / internett må 

påregnes. 
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Her kan du se hvilke kvalitetsprodukter som er med på å heve standarden 
påde moderne boligene på Fuglerudtunet

Kvalitetsdetaljer

Kledning: 

Boligene på Fuglerudtunet leveres med ULTIMALT fabrikkmalt 

utvendig kledning i 4 ulike hovedfarger på hoveddelen, og den mindre 

delen og signaturdetalj i en felles farge. 

Med ULTIMALT er boligene beskyttet fra råte, sopp og klimapåvirkninger. 

Du kan velge farge og profil fritt, og kledningen kan stå inntil 5 år før man 

trenger å male over første gang.

ULTIMALT produseres i fabrikken Gausdal Bruvoll på Segalstad Bru

i Gausdal, like ved Lillehammer. Gausdal Bruvoll er en nasjonalt 

toneangivende trelastprodusent med hovedprodukter som utvendig 

kledning, konstruksjonsvirke, lekter og rekker. 

Gausdal Bruvoll benytter kun lokal gran av ypperste kvalitet og har 25 års 

erfaring med foredling og overflatebehandling av utvendig kledning. 

ULTIMALT er deres merkevare – et unikt kvalitetsprodukt som sørger for 

en ekstra trygghet i et stadig mer fuktig klima. 

Boligene leveres i disse fargene

• 9918 Klassisk hvit

• 90033 Funkissort

• 0025 Rørosrød

• 0827 Stølsgrå

• 9075 Røykgrå

Glassrekkverk

Leverandør: Forefence AS

Type: Sonate Zero
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Verandadør: 

Leveres av Norgesvinduet

Hovedinngangsdør:

Dør leveres i malt utførelse 

i farge antrasitt. 

Modell: Lindås.

Leverandør: Jømna Brug

Mørk omramming rundt vinduer:

Alle vinduer leveres med mørk omramming 

i farge antrasitt. 

Leverandør: Norgesvinduet. 

Solskjerming (tilvalg): 

Vinduer i front kan 

leveres med sol skjerming 

i form av zip-screens. 

Leverandør: Romerike 

Markiseservice

Asfaltert innkjøring og garasje

Hver enebolig har egen asfaltert innkjøring 

med biloppstillingsplass til en bil, samt garasje. 

Ferdiglagt plen

Hagene leveres med ferdigplen. 
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InteriørelementerInteriørelementer
Her kan du se hvilke produkter fra våre kvalitetsleverandører som er standard i leveransen. 
Tilvalgsmuligheter utover dette, kan du få presentert i et møte med vår boligkonsulent. 

Innvendige dører: 

Dørene leveres med solide løftehengsler 

i stål, designet for å tåle slitasje. Som 

standard leveres dørene med dempelist 

og låskasse fra TrioVing. Modell: Visjon 1 i 

heltre. Leverandør: Kloppen Trevare

SG Smart (tilvalg)

Som tilvalg kan boligene 

leveres med startpakke på SG 

Smart bluetooth styring. 

Gulv: 

Boligene leveres med Haro Grand Via 

Tritty100 kvalitetslaminat som standard. Her 

kan du velge mellom 8 fargenyanser uten 

tillegg i pris. 

Dørvridere, lås og hengsler:

Vi har valgt stilrene og 

klassiske dørvridere til husets 

innerdører. med solide 

løftehengsler i stål fra 

Kloppen Trevare.

Listverk:

Boligrom leveres listefri ved overgang vegg/tak. 

Ellers leveres tak-, gulv-, dør- og vinduslister, 

i hvitmalt glatt utførelse. Terskellister til innv. 

dører leveres hvitlassert eik. 

Alt listverk blir levert med synlige spikerhoder 

uten etterbehandling. 
Karmlist, fotlist og taklist 
15 x 45 mm
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Kjøkken i hus 1-7 og 11. Kjøkken i hus 8, 9 og 10.

Kjøkken:

Et flott og tidsriktig kjøkken fra leveres av 

Kvik kjøkken. Med skarpt designede kanter 

skaper Prato et eksklusivt utseende med et rolig 

og minimalistisk uttrykk, der de svarte linjene på 

dørene og panelene skaper en spennende 

kontrast i designet.

Kjøkken: Prato Grå som standard. Finnes også i 

sort og hvit.

Håndtaksløst design

Benkeplate: Laminat, Dark Concrete (20 mm)

80 cm høye skrog + 12 cm sokkelbein

Overlimt vask i stål

Skuffeskap med 3 skuffer

Vaskeskap med avfallsystem

Hylleskap

Hjørneskap med hyller

Hvitevarer: 

 Zanussi

  • Kjøl og frys kombiskap

  • Varmluftsovn

  • Induksjon koketop

  • Oppvaskmaskin

  • Ventilator

Bad:

Bad leveres flislagt og med

varmekabler i gulv. 

Bad leveres med fliser: 

Minos Vulcanic matte 30x30,

samt 10x10 i dusjsone. 

1 stk baderomsinnredning 120cm 

og 60cm innredning «Malin».

 Alle innredninger leveres med 

underskap med skuffer, servant, 

speil med lys og farge hvit matt. 

Det leveres innfellbare dusjvegger 

90x90 cm – dusjgarnityr leveres 

som Azur takdusjpakke. 

Illustrasjon av kjøkken (kan avvike fra standardleveranse)

Alle boliger leveres med 

veggmontert toalett type 

«Geberit Monolith» med 

standard glass på 

bakplate. 
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Det er enda lysere og luftigere enn du 

husker. Du stopper opp ved utsikten fra 

stuevinduet. Kanskje spisebordet burde 

stå her? Det lukter friskt treverk og 

nylagt maling og alle rom står klare til 

å farges av deg og den du er. Ingen har 

bodd her før deg, ingen avtrykk er gjort, 

og livet som er pakket ned i pappeskene 

utenfor skal straks starte på nytt 

innenfor disse veggene. 

Når du kjøper nytt skal du vite at boligen 

din har blitt både tegnet og bygget av 

fagfolk etter strenge tekniske krav. 

Og en annen fordel er at du har 

reklamasjonsrett fem år etter overlevering.

Det betyr ingen overraskelser, bortsett 

fra den fine turstien du oppdaget rett 

utenfor inngangsdøren i går, snarveien 

til butikken som du kommer til 

å oppdage neste uke og den hyggelige 

naboen som bor vegg i vegg. 

En gang drømte du om å bo nytt, 

og nå står du her. Du har nettopp åpnet 

døren til nye historier, og de starter 

med en potteplante i vinduskarmen 

og et par sko i gangen som dine 

første avtrykk. 

Velkommen hjem

Du setter skoene dine ekstra pent i et hjørne i gangen. 
Det finnes ikke noe nøkkelskap ennå, så du legger den blanke 
nøkkelen i baklomma før du tar de første skrittene innenfor 
dørkarmen. Du drar fingrene langs kjøkkenbenken og legger 
merke til hvor fint lyset spiller gjennom rommet. Du smiler. 

Nytt og ditt
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Skalahus er bygget på mer enn 25 års erfaring, solid fagkompetanse, 
sterk lokalkunnskap og har et av Norges største trehusmiljøer i ryggen. 
Byggmester Frank Aasheim er Skalahus sin forhandler på Romerike, 
og skal bygge disse boligene du nå har sett nærmere på. 

Skalahus sine boliger har fokus på design og 

funksjonalitet og at avtrykket vi setter i omgivel-

sene tar godt vare på natur og omkringliggende 

bebyggelse. 

Våre solide husmodeller er bygget for fremtiden 

både i uttrykk og kvalitet, og vi er opptatt av å ikke 

bare bygge gode hjem, men også gode nabolag. Vi 

vet at omgivelsene rundt hjemmet ditt er like viktig 

som de gode løsningene på innsiden.

Boligene presentert her er resultatet av en visjon fra 

dyktige arkitekter og ingeniører som sikrer våre 

produkter kvalitet til fingerspissene. 

Det at Skalahus alltid er oppdatert på tekniske krav 

og forskrifter er en garanti, som gjør at du er trygt 

ivaretatt hos oss. Skalahus sin kompetanse strekker 

seg gjennom alle deler i et byggeprosjekt – fra 

planarbeid til arkitektur og teknisk gjennomføring. Vi 

liker å si at vi åpner dører til nye historier. 

Vi skaper gode hjem 
i gode nabolag
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Slik kjøper du 
bolig gjennom oss

Visning 

Vår annonse for et nytt boligprosjekt har kanskje 

fått oppmerksomheten din? Uansett om det vi har 

å vise deg er en ferdig bygningskropp, et bygg 

i prosess, eller en tomt der vi planlegger bygging, 

er du hjertelig velkommen på visning — for en 

gjennomgang på vårt kontor, eller en tur ut på 

tomten. Kanskje det er like fint som du håper på? 

Første møte

Så bra at det var like fint som du håpte på! Nå vil 

du snakke med oss om kjøpsprosessen videre og 

vi inviterer til et første møte. Dere vil vite mer og få 

svar på noen spørsmål før dere bestemmer dere. 

Forhåpentligvis ender møtet med at dere kjenner 

det både i hjertet og i magen at dere har funnet ut 

av hvor hjemme skal være i fremtiden. 

Kontrakt

Dere har bestemt dere for å kjøpe bolig. 

Leilighet er valgt og det er klart for signering. Det 

betales 10% ved kontraktsinngåelse og resterende ved 

overtagelse av boligen. 

Tilvalgsmøte

Sammen ser vi på mulighetene i det som skal bli 

deres nye hjem. Vi viser dere hva som ligger 

i standardleveransen, hvilke tilvalgsmuligheter som 

finnes utover dette og hvilke bestillingsfrister 

dere må forholde dere til. Her får dere også 

oversikt over kontaktpunkter hos våre 

underleverandører.

Byggeplassvisning

Vi gir våre kjøpere mulighet til en befaring 

underveis i byggingen når råbygget er såpass 

ferdig at det er trygt å ferdes der. Deres første 

møte med nytt hjem. 

Befaring og kontroll

Det nærmer seg ferdigstillelse og dere skal endelig 

få oppleve en så og si ferdig bolig fra innsiden. 

Sammen med en representant fra oss får dere 

besiktige boligen og det gjennomføres en grundig 

sjekk av alt materiell og alle overflater. 

Vi sjekker også at tilvalgsresultatet er i henhold 

til bestillingen. 

Siste innbetaling

Før overtagelse skal resten av kjøpesummen 

betales. 

Overlevering

Vær så god, her er nøkkelen! Vårt ønske er at 

du trives og føler deg hjemme fra første gangen 

du trer over dørstokken, og som utbygger stiller 

vi med entreprenør garanti iht. Bustadoppførings-

loven. 

Fem års garanti sikrer deg en bekreftelse på at 

eventuelle avvik eller feil vil bli tatt tak i av oss 

under denne tiden.
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Ønsker du å bo på Fuglerudtunet? 
Ta kontakt med Eiendomsmegler1 Jessheim:

Cathrine Gundersen
prosjektmegler

M +47 456 13 442 
E cathrine.gundersen@em1oav.no
A Storgata 1, 2050 Jessheim
www.eiendomsmegler1.no 



Vi åpner dører til 
nye historer

skalahus.no

Byggmester Frank Aasheim  | T: 63 99 41 19  | E: maura@skalahus.no
Mauravegen 4, Sandholt Næringsbygg 2032 Maura


