KRANEN
SAMEIE

39 leiligheter på bryggekanten i Damsgårdssundet

www.kranensameie.no
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KRANEN SAMEIE

- på bryggekanten i Damsgårdssundet
med nydelig utsikt mot fjorden og byen.

Mange av oss drømmer om å bo på
bryggekanten, høre lyden av båter og
fugler som flyr forbi, og se solen blinke i
sjøen mens man nyter en kopp kaffe på
balkongen.
Bo i byen og ta del i det pulserende bylivet.
Gå på kafè, spise på restaurant eller bare
finne en ledig benk i solen og betrakte
folkelivet.
I Kranen Sameie bor du tett på det meste,
slik at du kan bruke tiden til det du vil.
Velkommen!

KRANEN
SAMEIE
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KRANEN SAMEIE

Livet ved sjøen
D I T T

N Y E

N A B O L AG

3D Illustrasjon av Kranen Sameie med nydelig beliggenhet på bryggekanten i Damsgårdssundet.
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“

Jeg ønsker at bygningene skal

leve med skiftende lys, og være
spennende og miljøskapende
element i en levende bydel

Et unikt
visuelt uttrykk
Bergenskunstneren Hedvig Thorkildsen har
jobbet med å gi fasaden til Kranen Sameie
et visuelt og unikt uttrykk. I samarbeid med
arkitektfirmaet Artec og kommunikasjonsbyrået
Snølys har Thorkildsen utformet de spesielle
glassfasadene som skal gi bygningskroppene
et særpreget og identitet.

Utgangspunkt
i den gamle kranen
Hedvig har tatt utgangspunkt i formen på den gamle kranen på
tomten, og delt denne opp i enkle element som skal omkranse
ytterveggene på en dynamisk måte. Kunstnerens mål er at
fasadene og uttrykket skal gi en god opplevelse, både på nært
hold og fra avstand – og kanskje vekke nysgjerrighet hos folk som
betrakter bygningene. Samtidig skal uttrykket være rolig og dust for
dem som befinner seg på innsiden og ser ut, forteller Thorkildsen.

HISTORISK
SUS,
SÆRPREG
OG LIV
Et harmonisk uttrykk
som vil tåle tidens tann
Hedvig forteller at det har vært viktig for
henne å skape et harmonisk uttrykk som
vil tåle tidens tann – og som kan være et
positivt innslag i det offentlige rom i Bergen.
Se filmen om prosessen og tankene bak
kunsten på www.kranensameie.no
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Båt
&
sjøliv

MILJØ
Koselige restauranter
og fellesområder
Damsgårdssundet har blitt en
spennende bydel med kafeer,
allmenninger, kaipromenade,
småbåthavn, kajakkhavn,
restauranter og egen
sandstrand

KAIPROMENADE
Langs hele
Damsgårdssundet blir
det kaipromenade, og
med den nye gangbroen
er sentrum bare en kort
spasertur unna.

Gammelt og nytt
smelter sammen
Spennende og moderne
arkitektur smelter sammen
med historiske industribygg
som gir bydelen sjarm og sjel.



DAMSGÅRDSSUNDET

Reker på kaien

TETT PÅ DET MESTE

Damsgårdssundet
Ve i e n h j e m h a r a l d r i
vært finere!
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Livet i Damsgårdssundet
Det er lett å bli bortskjemt når
alt ligger innenfor gangavstand.
Hvorfor sette seg i bilen når man
kan rusle bort til butikken eller ta
middagen på en av de koselige
restaurantene i nærområdet.
Med den nye gangbroen rett
utenfor stuedøren, har du hele
sentrum en kort spasertur unna.
Festivaler, konserter, gode
matopplevelser og generelt
unike hverdager blir lett
tilgjengelig. Her er det rom for
å nyte livet og være med på det
som skjer. I hele byen.

RESTAURANTER
OG
KOSELIGE
KAFÉER
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KAJAKK
FJELL
HAVNEPROMENADE
TRENINGSSENTER

Kajakkpadling
eller et friskt morgenbad
I Kranen Sameie er alt tilrettelagt for et
aktivt liv på sjøen, om det er i kajakk,
båt eller bare langs havnepromenaden.
Damsgårdssundet er også renset. Er du
klar for et friskt morgenbad?

Treningssenter eller løpetur langs sjøen.
Opp Løvstakken eller tur i Løvstien.
Er du glad i å trene, så er mulighetene mange i
Damsgårdssundet. Her har du både treningssenter
og havnepromenade rett utenfor stuedøren. Ønsker
du en litt lengre tur har du Løvstakken og den nye
Løvstien rett rundt hjørnet.

PERFEKT
FOR EN
AKTIV
HVERDAG
En rolig morgentur
i parken
Nygårdsparken har igjen blitt en attraktiv
park for allmennheten. Kommune har brukt
over 25 millioner på å tilrettelegge for gode
oppholdsplasser og aktivitet for folk i alle aldre.
Et nydelig sted for trening og rekreasjon.
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Minutter

Matbutikk

2

BI
4

TETT
PÅ
DET
MESTE

6

UIB

I Kranen Sameie blir det tilrettelagt
for innendørs sykkelparkering slik
at sykkelen din alltid er tørr og klar
for neste tur.

Med Småpudden har du hele
sentrum en kort sykkel- eller
spasertur unna. Festivaler,
konserter og gode matopplevelser
blir lett tilgjengelig fra Kranen
Sameie.

Med gode buss og
bybaneforbindelser er det enkelt
å komme seg der du ønsker fra
Kranen Sameie.

Kino

12

Bybanen

10

Gang- og sykkelbro

8

Sykkelparkering

Torgallmenningen

KRANEN
SAMEIE
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LEILIGHETENE
Ditt nye hjem i Kranen Sameie

Ditt nye hjem
Kranen Sameie vil få en fin
miks av leiligheter fra
omkring 45m2 til 120m2.
Her blir det takterrasser,
sykkelparkering, gode
rekreasjonsområder og
havnepromenade rett utenfor
stuedøren.
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Alle leilighetene i Kranen Sameie vil få balkong
eller privat uteplass med flott utsikt mot sjøen,
byen og de flotte fjellene rundt Bergen.

Her kan du nyte en god bok mens du hører
lyden av båter og fugler som flyr forbi, og se
solen blinke i sjøen. Enkelt og fint.

Terrasser

3D Illustrasjon fra leilighet A0601

Side 19
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I 2-roms leilighetene finner du smarte
planløsninger med godt utnyttet areal.
Store, gode oppholdsrom. Balkong eller
privat uteplass. God lagringsplass. Flere
av leilighetene har praktiske soverom med

tilgang til soverommet fra begge sider.
Er du på jakt etter noe litt utenom det vanlige bør
du se på 2-roms leiligheten i 1. etg. i bygg B. Her
blir det takhøyde på ca. 3,5 meter og en koselig
hems over deler av boligen.

Roms

enen
2-roms
type A.
Side3D
18 Illustrasjon
Illustrasjonenav
viser
typisk 2leilighet,
roms leilighet.

Side 19
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Roms

Kranen Sameie har et rikt utvalg av 3-roms
leiligheter. Disse vil få gjennomgående gode
kvaliteter. De store vinduene vil gi mye lys,
3D Illustrasjon av en 3-roms leilighet, type G, med ekstra takhøyde.

og alle leilighetene vil få balkong eller privat
uteplass. Noen av leilighetene vil også få en
ekstra balkong.
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Roms

Ønsker du en stor og luftig leilighet helt
på bryggekanten med panoramautsikt
over byen, fjellene og sjøen, er en 4-roms
leilighet i Kranen Sameie noe for deg. Her
har du store vindusflater i tre retninger slik at
3D Illustrasjon av leilighet A0601 med utsikt over fjorden og byen.

leilighetene fremstår ekstra lyse og innbydende.
Hovedsoverommet er tilknyttet et stort og fint
garderoberom og eget bad.
Her ligger alt tilrette for det gode liv i byen!
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FELLES TAKTERRASSER
S O L

&

U TS I K T

3D Illustrasjon av Kranen Sameie med takterrassene i forgrunnen og Ulriken i bakgrunnen.
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Sett ditt
preg
på
kjøkkenet

MILJØ



DESIGN OG
HÅNDVERK

Moderne

Smarte løsninger

BÆREKRAFTIGE

KJØKKENET
MODERNE KJØKKEN FRA
KVALITETSLEVERANDØR

32

KRANEN SAMEIE

Glemte du å skru av kaffetrakteren? Hvilke vinduer er åpent? Justerte du
ned varmen før du dro på ferie? Slukket jeg lysene før jeg dro på jobb?
Smarthus dreier seg om sikkerhet, komfort og en enklere hverdag.
I Kranen Sameie blir Futurehome sine smarthusløsninger en naturlig del
av leilighetene, slik at du har full oversikt og kontroll over boligen via
Futurehome sin brukervennlige applikasjon - uansett hvor du er i verden.
At du kan spare miljøet og penger er også en fin bonus.

VARMESTYRING
Skru ned varmen om natten, ha det ferdig oppvarmet til morgenen. Står
et vindu åpent, senkes temperaturen automatisk. Med appen kan du
styre varmen ved hjelp av automatiserte regler og tidsinnstillinger eller
manuelt på termostat. Med effektiv varmestyring sparer du strøm basert
på tid på døgnet og om du er hjemme eller ikke. Du øker komforten og
sparer penger. Bra for deg og bra for miljøet.

LYSSTYRING
Med smart lysstyring kan du enkelt sette den riktige stemningen. Du
betjener lysene dine på en enkel og oversiktlig måte. Automatiser
belysningen basert på bevegelse. Lysene går automatisk til perfekt styrke
i forhold til om det er dag eller natt. Med tidsinnstilling går soveroms
belysningen på hver morgen til samme tid, samtidig starter kaffitrakteren
- du tar kontroll over morgenstunden. Lag dine egne scenarioer som for
eksempel “tv-kveld”. Ved et enkelt tastetrykk demper belysningen seg til
slik du ønsker å ha det når du vil se på tv.

MODUS
Med Futurehome-appen eller en bryter plassert ved inngangspartiet
kan du enkelt sette leiligheten i et modus; hjemme, borte, natt eller ferie.
Du bestemmer selv hva ditt smarte hjem skal gjøre i hvert enkelt modus.
På vei ut døren, aktiver borte eller ferie modus. All belysning går av,
temperaturen senker seg, kaffitrakteren slår seg av. Alt dette skjer i en
engang ved hjelp av et tastetrykk. Alt dette fordi du som beboer i Kranen
skal få en enklere, tryggere og sikrere hverdag.

Glemte du å skru av kaffetrakteren? Hvilke vinduer er åpent? Justerte du
ned varmen før du dro på ferie? Slukket jeg lysene før jeg dro på jobb?
Smarthus dreier seg om sikkerhet, komfort og en enklere hverdag.

BOB tar et aktivt valg i å bygge bærekraftige bygg.
I Kranen Sameie blir Futurehome sine smarthusløsninger en naturlig del
Kranen Sameie er
sertifisert til BREEAM-NOR klasse
av leilighetene, slik at du har full oversikt og kontroll over boligen via

“ Ve r y G o o d ”

Futurehome sin brukervennlige applikasjon - uansett hvor du er i verden.
At du kan spare miljøet og penger er også en fin bonus.

VARMESTYRING

Skru ned varmen om natten, ha det ferdig oppvarmet til morgenen. Står
et vindu åpent, senkes temperaturen automatisk. Med appen kan du
styre varmen ved hjelp av automatiserte regler og tidsinnstillinger eller
Hva er BREEAM-NOR?
Bærekraftige
manuelt på termostat.
Med effektivbygg
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til overlevert bygg.
LYSSTYRING
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integrere
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alle soveroms
ledd.
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sertifisering av bærekraftige bygg.
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arealbruk og økologi samt forurensning.
Du bestemmer selv hva ditt smarte hjem skal gjøre i hvert enkelt modus.
På vei ut døren, aktiver borte eller ferie modus. All belysning går av,
temperaturen senker seg, kaffitrakteren slår seg av. Alt dette skjer i en
engang ved hjelp av et tastetrykk. Alt dette fordi du som beboer i Kranen
skal få en enklere, tryggere og sikrere hverdag.
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NÅ FULLFØRER
VI DRØMMEN VI
STARTET
Særpreg og identitet
BOB hadde i 2007 et mål om å skape en bydel
med særpreg og identitet, hvor arkitekturen
skulle gi inspirasjon og uteområdene skulle
invitere til bruk og fellesskap. Visjonen fra 2007
gjelder fremdeles, og nå er vi snart i mål.

En helt ny bydel
Damsgård Nord er siste fase før en helt ny
bydel står ferdig i Damsgårdssundet.
Målet er å få til en suksessiv utbygging av
hele området fra 2019 til 2023.
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EN TRYGG HANDEL
Å flytte inn i ny bolig er en fantastisk følelse! Men
det kan også lede til noen spørsmål
•
•
•
•

Hvordan fungerer et boligsameie?
Hvem krever inn felleskostnader og fører
regnskap?
Hvem tar seg av drift og vedlikehold av
fellesarealer?
Hvem bistår styret i den daglige driften av
boligsameiet?

Kort sagt: Hvem tar seg av den daglige
oppfølgingen, slik at du kan bruke tiden din på det
du har lyst til?
BOB har mer enn 75 års erfaring med utvikling
av gode boligområder og levende bomiljø, fra
Landås, Fyllingsdalen og Åsane til Georgenes
Verft og nå, Damsgårdssundet. I alle disse årene
har vi bistått kundene våre for å gi den en enklere
hverdag.
Når du kjøper en ny bolig hos BOB er det godt
å vite at vi er der også etter at du har flyttet
inn. BOB ivaretar rollen som forretningsfører.
Det innebærer at vi fører regnskap, krever
inn fellesutgifter og bistår i forbindelse med
generalforsamlinger.
Vi tilbyr også vaktmestertjenester og andre
driftstjenester som sikrer at sameiet ivaretas
på beste måte, og bistår med vedlikehold etter
sameiets ønsker og behov. Alt for at du skal kunne
bruke tiden din til det du liker best.

Prosjektbeskrivelse

P

BYGNINGSMESSIGE KONSTRUKSJONER
FUNDAMENTERING
Bygning fundamenteres til fjell med peler eller direkte på fjell.
BYGGETS BÆREKONSTRUKSJON
Bygningens bærekonstruksjon etableres som plasstøpt betong og
betongelementer med søyler av stål.
FASADE / YTTERVEGGER
Byggets yttervegger utføres i bindingsverk isolert med mineralull.
Værhud leveres som platekledning i vedlikeholdsvennlig materiale med
en ytterligere fasade i glass med keramisk print. Innside yttervegger er
kledd med gipsplater.
BALKONGER/PRIVATE UTEPLASSER
Leveres i ubehandlet betong. Private uteplasser på terreng/tak leveres
med betongheller eller tretremmer.
TAKKONSTRUKSJON / TEKKING
Yttertak tekkes med papp/folie. På takene vil det enkelte steder
forekomme oppbygginger og innkassinger av tekniske installasjoner.
Størrelse og omfang er foreløpig ikke avklart.

GENERELT
Utbygger: BOB Eiendomsutvikling AS
Prosjektet består av 39 leiligheter fordelt på 2 salgs- og
byggetrinn. I tillegg kommer hobbyrom/fellesrom i 1. etasje
i bygg A, parkering for HC og av- og påstigning i bygg B.
Sykkelparkering i hvert bygg.
Denne beskrivelsen, sammen med «Prisliste med
megleropplysninger», redegjør for hvilke materialer, arbeider
og tjenester som inngår i leveransen, organisering av boliger,
næringsarealer, fellesarealer og parkeringsanlegg, samt vilkår
for kjøp.
Prospektet er ikke
megleropplysninger».

fullstendig

uten

«Prisliste

med

FELLESAREALER
ADKOMST
Prosjektet får adkomst fra Damsgårdsveien. Alle boligene får adkomst
fra fellesarealer.
FELLES INNGANGSPARTIER
Innvendig får felles inngangspartier sokkel- og gulvfliser med nedsenket
fotskrapematte. Vegger og himlinger leveres som malt, og hvor
nødvendige nedsenkninger kan bestå av systemhimling eller malte
gipsplater.
POSTKASSER
Det leveres en postkasse til hver leilighet som plasseres i inngangsparti.
PORTTELEFON
Det monteres ringetablå med kamera og callinganlegg ved hovedinnganger
og skjerm og automatisk døråpner i hver leilighet I blokkene. I tillegg
leveres ringeknapp utenfor hver leilighet. Leiligheter med egen inngang
får ikke callinganlegg, kun ringeknapp.
FELLES TRAPPEROM
Innvendige trapper i trappehus leveres som malte prefabrikkerte
betongtrapper med flis og rekkverk i metall. Vegger og himlinger males.
HEIS
Alle heiser leveres som båreheiser.

FELLES SYKKELPARKERING
Det etableres sykkelparkering i lukkede anlegg.
UTOMHUSANLEGG
Det vises til utomhusplan. Denne er å betrakte som orienterende,
samt foreløpig – og kan bli endret. Takhagene vil utformes med
parsellhager, samt områder for sittegrupper. Endelig utforming vil bli
avklart i forbindelse med detaljprosjektering. Alle busker og trær er lave
og unge planter. Det leveres utvendig spylekran på alle takterrasser og
fellesområder. Antall bestemmes under detaljprosjektering.
BODER
Til hver leilighet vil det være 1 sportsbod. Noen vil ha sportsboden
direkte tilknyttet leiligheten og andre vil ha sportsbod i felles bodanlegg
eller med egen inngang.
RENOVASJON
Prosjektet tilkobles stasjonært anlegg for bossug i Damsgårdssundet
nord. Nedkast plasseres i Damsgårdsveien, samt internt i prosjektet.
Det vil bli inngått avtale med ekstern aktør om drift og vedlikehold av
bossuganlegget, med 15 års bindingstid for sameiet. Driftskostnader
for anlegget (når anlegget er ferdig bygget ut) er estimert til ca. kr
100 pr mnd for den enkelte leilighet.
PARKERING
Parkering for leiligheter i Damsgårdssundet skjer i innendørs felles
parkeringsanlegg. Kjøpere av leiligheter i Kranen Sameie vil også
kunne leie parkeringsplass i parkeringsanlegget i 1912 på de til
enhver tid gjeldende vilkår (begrenset antall)- Dette er et anlegg
åpent for offentligheten. Det er også mulig å kjøpe parkeringsplass i
Krohnviken Parkeringsanlegg (Damsgårdsveien 42).
ANDRE AREALER
I 1. etasje i bygg A etableres et hobbyrom/fellesrom.
LEILIGHETENE
GENERELT
I leiligheten vil det forekomme vertikale og horisontale innkassinger for
avdekking av tekniske føringer for rør og kanaler.
GULV
Stue, kjøkken, soverom og entre belegges med lys eik natur 3-stavs
parkett. Bad leveres med keramiske fliser. Type flis og størrelse
avklares under detaljprosjektering.
VEGGER
Alle vegger, med unntak av på bad, leveres med malt overflate.
Veggene vil dels være oppført i betong eller gipslatekledd bindingsverk.
På bad leveres keramiske fliser. Type flis og størrelse avklares under
detaljprosjektering. Det leveres listefri løsning rundt vinduer.

TAK OG HIMLING
Generelt leveres himlinger som malt betong. I rom med nedsenket
gipsplatehimling; som bad og entre, vil overflater leveres i malt utførelse.
Takhøyde vil her være nedsenket til 2,2 m. Generelt innvendig takhøyde
er 2,4 m. Enkelte leiligheter har mer takhøyde. Det leveres listefri
utførelse mot tak.
DØRER
Innvendige dører og inngangsdør leveres med glattmalte dørblad og
ferdigbehandlede karmer fra produsent. Tilsvarende utførelse legges til
grunn for utforinger og listverk generelt hvor disse forekommer. Listverk
leveres med synlige stift. Inngangsdør leveres med kikkhull. Dører i
fellesarealer leveres i aluminium/stål eller tre.
VINDUER
Vinduer leveres i ferdig overflatebehandlet treverk med værhud av
aluminium på utside.
KJØKKEN
Det leveres kjøkken fra Designa/HTH/Sigdal eller tilsvarende leverandør.
Som standard er det valgt hvite slette fronter og benkeplate i laminat.
Det gis mulighet for endringer av farge/overflate på fronter og laminat
benkeplate uten tillegg i pris. Det vises til plantegninger for nærmere
beskrivelse av kjøkken i den enkelte leilighet. Det tas forbehold om
mindre, nødvendige justeringer i forhold til endelig målsetning av
vegger. Med kjøkkenet følger integrerte hvitevarer fra Siemens, Bosch
eller tilsvarende, som induksjonskoketopp, stekeovn og helintegrert
oppvaskmaskin. Kjøl-/frys leveres ikke.
GARDEROBE
Det leveres garderobeskap type hvit glatt. Det leveres 1 m skap pr
sengeplass. I tillegg leveres det noen steder ekstra garderobeskap som
kompensasjon for innvendig bod.
BADEROMSKABINER
Selger vurderer å benytte prefabrikerte baderomskabiner i dette prosjektet.
Dette vil kunne få innvirkning på leverandør av baderomsinnredning,
type fliser etc. Kjøper vil få mulighet til å velge ulike utstyrspakker, mot
pristillegg.
TEKNISKE ANLEGG
VENTILASJON
Hver leilighet/boenhet utstyres med balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinner. I hovedsak monteres ventilasjonsaggregat i bod eller
i eget skap i gang. I de leiligheter hvor det ikke er intern bod, plasseres
aggregat over himling eller i kjøkkeninnredning. Det leveres ventilator
som tilknyttes ventilasjonsaggregat som igjen er utstyrt med by-pass for
kjøkkenavtrekk. Inntak av friskluft skjer via fasade og avtrekksluft føres
over tak.

ELEKTRO
Det leveres sikringsskap i hver leilighet. Strømmåler til hver leilighet
leveres og monteres i felles underfordeling montert i nisjer i de respektive
etasjer. Elektrisk anlegg leveres generelt skjult. Enkelte steder kan det bli
utenpålagt kabel frem til utenpålagt stikkontakt dersom dette ikke kan
løses skjult. Installasjoner iht. NEK400 bolignormen. Det er medregnet
fasadebelysning som punktbelysning ved inngangsdører samt belysning
og stikkontakt på balkonger. Parkbelysning utvendig og på takterrasser
inngår som del av utomhusarbeider. Det er medregnet automatisk
brannalarmanlegg til hele bygget med avstillingsbryter i hver korridor for
å hindre / begrense falsk alarmering i bygget.
På bad og i entre leveres innfelt spotbelysning.
BAD / SANITÆR
På bad leveres servantskap (bredde i hht salgstegning) i hvit utførelse,
med heldekkende servant og ett-greps servantbatteri. Over servant
leveres speil og belysning. Det leveres vegghengt toalett i hvit utførelse,
med sete og lokk. Det leveres ett-greps dusjbatteri med dusjgarnityr.
Dusjvegger kan leveres som tilvalg. Det er avsatt plass for vaskesøyle
med vaskemaskin og kondenstørketrommel på bad. Det leveres 1 stk
sluk pr bad.
BRANNSLUKKING
Alle leiligheter fullsprinkles med synlige sprinklerhoder generelt (plassert
på vegg eller i tak). Sprinklerhoder i nedsenkede himlinger leveres som
skjult. I tillegg leveres 1 stk. 6kg pulverapparat.
VARMTVANN / OPPVARMING
Varmtvann er basert på fjernvarme fra BKK. Hver leilighet utstyres
med energimåler som måler individuelt forbruk. Varmeanlegg består av
elektriske varmekabler i badegulv. Det vil bli inngått avtale med BKK
Energitjenester AS om fjernavlesing av forbruk i den enkelte leilighet, med
separat fakturering. Årlig kostnad for denne tjenesten er p.t. ca kr 1000
pr leilighet pr år.
SVAKSTRØM OG SIGNAL
Det etableres fiberanlegg for IP-telefon, radio, TV og datasignaler. Det
leveres 1-2 stk. uttak til fellesantenne (avhengig av leilighetsstørrelse).
Selger vil inngå fellesavtale med Canal Digital, Get, AltiBox eller
tilsvarende om levering av TV og internettjenester (ikke IP-telefon). Det
vil bli inngått kollektiv avtale med signalleverandør om grunnpakke, med
3-5 års bindingstid. Grunnpakke for Smarthus leveres fra Futurehome
med 3 års bindingstid.
TILVALG OG ENDRINGER
I samsvar med Bustadoppføringslova vil det bli gitt muligheter til å gjøre
individuelle tilpasninger i den enkelte leilighet, mot pristillegg. Samtlige
boligkjøpere vil i første del av byggeperioden bli orientert om de
muligheter de vil kunne oppnå i dette prosjektet med hensyn til eventuelle
endringer. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift vil den enkelte kjøper

gis mulighet til å variere standarden i sin leilighet, etter en på forhånd
priset tilvalgsliste.
FORBEHOLD/VIKTIG INFORMAJSJON
På alle illustrasjonsfoto, 3D-illustrasjoner, modell, skisser, «møblerte»
plantegninger m.m vil det fremkomme elementer som ikke inngår i
leveransen fra selger. Disse er kun ment å gi et inntrykk av den ferdige
bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet
utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser
av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for
alle leiligheter. Det kan forekomme endringer innenfor rammen av det
selger anser som hensiktsmessig og nødvendig, uten at den generelle
standarden forringes. Selgers forpliktende leveranse fremkommer av
kjøpekontrakten og dens bilag. Det tas forbehold om trykkfeil.
På salgstidspunktet er prosjektet ikke ferdig detaljprosjektert. Under
detaljprosjekteringen må det påregnes mindre justeringer av planer,
materialbruk og løsninger. Eksempler på dette er veggtykkelser,
sjakter/innkassinger for tekniske føringer, mindre justeringer på
kjøkkeninnredning, vinduer, dører, bod plassering og annet. Det
må videre påregnes innkassinger ved tak i leilighetene for å
skjule tekniske føringer/anlegg. Slike innkassinger er ikke vist på
salgstegningene. Justeringer som er beskrevet over berettiger ikke
endring av kjøpesummen så lenge justeringene ikke er vesentlige
og påvirker leiligheten negativt mht rom, funksjon og kvaliteter.
Justeringer som beskrevet over kan også medføre mindre endringer
i beregningsmessig bruksareal, uten at dette berettiger endring av
kjøpesum dersom leiligheten og prosjektets ytre mål er tilsvarende
som på salgstidspunktet. Det tas forbehold om offentlige krav som
måtte komme ifm nødvendige tillatelser.
Fasaden i prosjektet er planlagt utført med plater/kledning og
utenpåliggende glass preget med keramisk print. Pregingen er et
kunstverk utformet av kunstner og vil i noen tilfeller kunne dekke
deler av vindu og/eller rekkverk på balkong. Keramisk print er ikke
transparent men oppdelt i elementer. Det tas forbehold om endringer
av det keramiske printet på fasaden. Dette gjelder både farge,
plassering, utforming og mengde keramisk print.
MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE
Det vises også til «Megleropplysninger med prisliste» for komplett
salgsinformasjon og kjøp av leilighet i Kranen Sameie. Prosjektet er
ikke komplett uten «Megleropplysninger med prisliste».
Bergen, mai 2019

KRANEN SAMEIE

Vi hj

elpe

r deg

å fin

ne d

rømm

ebol

igen

3D

illu

str
as

jon

er,

ko
n

se

pt

og

de

sig

n:

ww

w.
sn

oly

s.n

o

40

Kari Berland
Avdelingsleder/Eiendomsmegler
MNEF avd. Nybygg

Mobil: 41 07 30 38
E-post: kari.berland@em1sr.no
Christoffer Nordvik
Eiendomsmegler MNEF avd. Nybygg

Mobil: 907 86 996
E-post: christoffer.nordvik@em1sr.no

