
LEKNESTUNET
Moderne og praktiske 3 roms leiligheter med meget
gode kvaliteter sentralt på Leknes.



Drømmer du om en splitter ny leilighet med flott

beliggenhet på Leknes?  Da kan en av leilighetene på

Leknestunet være midt i blinken for deg.

Leilighetene passer perfekt som bolig for

førstegangsetablerere og unge samt for voksne som

ønsker mindre vedlikehold og en enklere tilværelse.

Med flott utsikt, gode solforhold, barnehage/skole,

lege, tannlege, frisør og butikker i nærheten er dette

et flott sted å bo for alle aldersgrupper.

Boligene har en praktisk og god planløsning med

livsløpsstandard, alt på et plan og med høy kvalitet

bygget etter TEK 17.

Beliggenhet og adkomst

Området er sentralt plassert i Leknes, kort vei til alt

Leknes by har å tilby. Samtidig er det et tilbaketrukket

og stille område uten gjennomgangstrafikk.

Når du kommer fra øst tar du til høyre i

rundkjøringen fra E10/Storvollveien inn på sjøveien,

deretter første til høyre inn til Leknestunet. Følg veien

til den slutter.

Når du kommer fra vest tar du til venstre i

rundkjøringen fra E10/Buksnesveien inn på sjøveien,

deretter første til høyre inn til Leknestunet. Følg veien

til den slutter.

Vi har gleden av å ønske deg

velkommen til Leknestunet,

leiligheter med flotte kvaliteter,

praktiske løsninger og sentral

beliggenhet på Leknes.

VELKOMMEN TIL LEKNESTUNET
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NØKKELINFORMASJON

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Byggeår

2020/2021

P-rom

68 m²

BRA

76 m²

Antall soverom

2

GNR

18

BNR

313

Adresse

Leknestunet 17 og 19, 8370 Leknes

Prisantydning 1 etg kr 3 090 000,- + omkost

Prisantynding 2 etg kr 3 190 000,- + omkost

Omkostninger  kr 25 500,-

Totalt 1 etg inkl
omkostninger

kr 3 115 500,-

Totalt 2 etg inkl
omkostninger

kr 3 215 500,-

Felleskostnader Anslås til kr 1000,- pr
mnd

Garasjeplass kr 250 000,-
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KVALITETER

Kledning

Kombinasjon av stående og liggende kledning i

vedlikeholdsvennlig Alvdal Royal brun.

Taktekke

Derbigum taktekke.

Veggplater

Tørre rom: Malt gips.

Baderom: FIBO baderomsplater.

Kjøkken: FIBO kjøkkenplater mellom underskap og

overskap.

Gulv

Tørre rom: 1 stav parkett.

Baderom og entré:  Varmekabler og flis.

Bod: Belegg.

Innvendig tak

Malt gips.

Listverk

Listefritt mot tak i kjøkken og stue, alle andre rom std

slett hvit taklist.  Karmlister og fotlister i alle rom i std

slett hvit utførelse.

Ventilasjon og oppvarming

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.  Elektrisk

oppvarming via panelovn på soverom. Vannbåren

varme i stue, kjøkken, bad og entré.

Kjøkken og baderom

Kjøkkenet inneholder ei moderne kvalitetsinnredning

med hvite profilerte dører og integrerte hvitevarer fra

Siemens.

På baderom er det ei stilren hvit baderomsinnredning

på 100 cm med tilhørende praktisk speilskap med lys.

Dusjdører i klart glass og vegghengt toalett.  Opplegg

for vaskemaskin på bad.

Garderober

Skyvedører fra Langlo i speil både i entré og på det

største soverommet. Det er ikke inkludert innredning.

Garderobeskap på det minste soverommet.

Balkong/Terrasse

Fra stue er det utgang til balkong/terrasse. Denne er

oppført med grønn impregnert trevirke som dekke,

rekkverk i vedlikeholdsvennlig Alvdal Royal brun i 2

etg.

Bod

Innvendig er det kombinert bod og teknisk rom på

4,2m2. Det følger også med en utebod til hver

leilighet, disse er på 5,44m2 og vil bli anlagt i felles

bodhus.

Parkering/Garasje

Fast plass på asfaltert parkeringsplass. I tillegg vil det

bli anlagt felles gjesteparkering for området.

Dersom det er ønskelig kan boligen mot tillegg i

prisen leveres med egen garasje i felles garasjeanlegg

anlagt på parkeringsplass.

Bebyggelse og område

Området rundt boligene vil bli asfaltert, opparbeidet

med plen i front og det vil settes av areal til lekeplass

på fellesområdet for de yngre beboerne eller

besøkende.

Bygget utføres som konstruksjon i tre. Etasjeskillere i

tre. Prosjektet oppføres i h.h.t. gjeldende forskrifter i

TEK17.

Organiasasjonsform

Leilighetene organiseres i et sameie.  Konstituering av

styre og vedtekter for hvert eierseksjonssameie må

opprettes av eierne etter overtakelse. Vi vil være

behjelpelig med dette.

LEVERANSEBESKRIVELSE
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Illustrasjon av plantegning. NB! Oppgitte areal kan avvike fra plantegning.



FORDELER VED KJØP AV NY
BOLIG

Du kan flytte rett inn. Alle overfalter er nye,

moderne og tidsriktige. Material- og

fargevalg er tatt av personer som er trygge

på sine fagfelt og som har lang erfaring

innenfor sine områder.

Du trenger ikke tenke på oppussing på

mange år og ikke glem tryggheten ved å

kjøpe nytt. Vi følger de nyeste

byggestandarer og forskrifter om våtrom,

teknisk anlegg, brannsikrig, materialer og

miljø.

I tillegg har du som kjøper i henhold til

Bustadoppføringslova garanti i 5 år etter

overtagelse hvis det oppstår feil eller

mangler ved den nye boligen.

Ved kjøp av ny bolig betaler du kun 2,5%

dokumentavgift av tomteverdien - ikke av

hele kjøpesummen som du må ved kjøp av

brukt bolig.

Og sist men ikke minst - Den gode følelsen

av å være den aller første som noen gang

har bodd i leiligheten!

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Salgsprospektet er opprettet 29.01.20.

Salgsprospektet inngår ikke som en del av

kontraktsgrunnlaget.

Alle illustrasjonene og perspektiver er kun

ment å kunne gi et inntrykk av en ferdig

bebyggelse. De kan således inneholde

elementer som ikke inngår i utbyggers

leveranse, både når det gjelder utvendige

forhold og innvendig i boligen. Ved avvikende

opplysninger, vil leveransebeskrivelsen gjelde

som utbyggers forpliktende leveranse.

Arealberegningene er angitt i henhold til

målereglene i Norsk Standard NS 3940 og

retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til

byggeforskriftenes krav om rom. Rommenes

bruk kan være i strid med byggeforskrifter

selv om de er måleverdige etter NS 3940.

Det tas forbehold om skrivefeil i prospektet.

ØVRIG INFORMASJON
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Eirin Benjaminsen
Salgs- og markedsansvarlig

eb@teftgruppen.no

Tlf 45 24 48 11

Blink Hus TEFT Prosjekt AS
Storvollveien 47,8370 Leknes

Tlf 76 05 50 00


