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30 leiligheter fra 57 til 133 m2
Innflytningsklare 2005

Råde Veistasjon
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Innholdsfortegnelse

Råde ligger plassert midt mellom Moss, Fredrikstad
og Sarpsborg med ca 15 km til hver av byene.
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Råde Veistasjon
Boligsameie
Råde Veistasjon blir liggende meget sentralt vis a vis Esso’n i
Råde, på den tidligere Veistasjon tomta. Mer sentrale boforhold
kan man nesten ikke få i en bygd – der er Råde unik!
Råde Veistasjon er perfekt for deg som stiller store krav til
sentral beliggenhet, og som har det meste av service funksjoner
rett utenfor døra.

Hva forteller historien
Veistasjonen i Råde ble bygget rett etter krigen, og ble den første
tiden brukt som karosseriverksted, biloppretting og reparasjon
av motorer. Senere ble det monument-huggeri med lokale krefter
før bygget ble solgt, og brukt til produksjon av treullplater til
byggebransjen. Dette varte kun noen år.
Bygget ble senere solgt til Veivesenet som etablerte en lokal
veistasjon. Mange Rådesokninger har fine minner fra denne
bygningen.

Beliggenheten er god
Nærmiljøet inneholder et rikt tilbud av offentlige- og private
tjenester så å si rett utenfor døra. I Råde sentrum finnes flerbrukshall og idrettspark. Et vakkert innslag i naturen er idylliske
Vansjø som kan lede til fine friluftsopplevelser. Ja hva mer kan
en ønske seg i sitt nærmiljø? Kanskje nærhet til en by? Der har
vi ikke bare en, men tre med samme avstand – ca. 15 km til
Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Området
Lyst til å flytte til det ”nye” Karlshus?
Du kan nå sikre deg en leilighet på Råde Veistasjon med en
meget sentral beliggenhet som det ikke finnes maken til i vårt
område. Interessen er allerede stor.
Fra Råde Veistasjon er det nærmest gangavstand til alt fra kirke
til post. Mellom disse to ligger kommuneadministrasjon, dagligvarebutikker, banker, leger, treningsstudio, frisør, skoler, barnehager og bo-og servicesenter for eldre.
Det er gode bussforbindelser få meter fra de nye leilighetene
og kort avstand til tog.
Man finner Eldrebølgens nye lokaler bare et steinkast unna,
et nytt populært møtested med aktiviteter og sosialt samvær.
Og ikke å forglemme bygdetunet rett over veien - med
”Augebergstua”, ”Kjona”, ”Tømmerlåven” og ”Teltebua” fra 1790.

Råde Veistasjon Boligsameie
Leilighetene blir moderne og lettstelte, med gjennomtenkte
planløsninger, luftig rominndeling, god kvalitet og et godt
bomiljø.
Bebyggelsen omfatter totalt 30 leiligheter fordelt på 3 bygg.
Biladkomst til eiendommen blir fra Skogveien i syd. Tomten vil
bli opparbeidet ihht. endelig godkjent bebyggelses- og utomhusplan. Som utdrag av planen kan nevnes: Adkomstveier og
parkeringsplasser asfalteres. Inngangspartier og uteplasser på
bakkenivå i det innvendige felles tun hellelegges. Det blir lagt
stor vekt på opparbeidelse av felles utomhusarealer og felles
oppholdsplasser.

3

Prospekt Råde0607

06-07-04

15:25

Page 4

Planløsninger
2.etg. bygg C

Stue
Bad
Soverom

Bygg A:

Bygg C:

Leilighetene varierer i størrelse fra 81,5 til 133
m2 bruksareal (BRA) med fullt innredet loft. I tillegg kommer terrasser og balkonger fra 10,3 til
23,8 m2. Leilighetene i 1. og 2.etg. får stue,
kjøkken, 2 soverom, bad og bod. Leilighetene i
2.etg. bygges med loft og kan som alternativ
leveres innredet. Loftsarealet kan for eksempel
inneholde stue, soverom, bad og bod.
Loftet leveres da med takvinduer.
Adkomst 1.etg. skjer direkte fra terreng, 2.etg.
får adkomst via egen trapp. Sportsbod til leilighetene er plassert ved inngang til 1.etg.
2.etg. har i tillegg til balkong, terrasse over
sportsbodene.

Leilighetene varierer i størrelse fra 80 til 132,5m2
bruksareal (BRA) med fullt innredet loft. I tillegg
kommer terrasse/balkong fra 16 til 32,8m2. 5 leiligheter i 1. etg. leveres med 2 soverom, stue, kjøkken,
bad og bod, endeleilighet nord får 3 soverom.
I 2.etg. leveres endeleilighet nord som 1.etg. - uten loft.
De øvrige 5 leiligheter i 2.etg. inneholder 2 soverom,
stue, kjøkken og bad.
Leilighetene i 2.etg. leveres med loftsetasje som kan
inneholde stue, soverom, bad og bod, med åpen
løsning ned til stue. Takvindu og ark gir gode lysforhold til stue og loft. Som alternativ kan loftsetasjen
leveres uinnredet.
Planløsningene for 1. og 2.etg. kan leveres som
alternative løsninger.
Adkomst til leilighetene skjer via heis/trapp fra parkeringskjeller eller direkte fra svalgang. Leilighetene
leveres med sportsbod i kjeller.

Bygg B:

Soverom
Bad
Kjøkken/stue

Terrasse

4

Leilighetene varierer i størrelse fra 57 til 78,5m2
bruksareal (BRA). I tillegg kommer terrasse/
balkong på 9,1m2. Leilighetene i 1. og 2. etg.
får stue, kjøkken, soverom og bad.
I tillegg får leilighetene i 2. etg. et innredet loft
som inneholder et stort rom, med åpen løsning
ned til stue.
Leilighetene i 1. og 2.etg. leveres med ekstra
skap.
Adkomst 1.etg. skjer direkte fra terreng, 2.etg.
får adkomst via trapp og svalgang.
Leilighetene leveres med sportsbod plassert i
parkeringskjeller bygg C.

Felles bod er plassert i enden på bygg C.
Felles renovasjonsareal blir opparbeidet til høyre for
innkjøring fra Skogveien.
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Bygg C fasade syd mot Skogveien
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Bygg C fasade vest mot tun
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Plan 1. etasje

Bygg A fasade øst mot tun
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Plan 2. etasje

Bygg A fasade vest

Bygg B fasade nord mot Mosseveien
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Bygg C fasade øst innkjøring parkeringskjeller
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1. ETASJE

A

Leilighet A 101

ENDELEILIGHET SYD - 1 stk
3 rom
81,5 m2 BRA

Terrasse 23,8 m2
Sportsbod 5,2 m2 ved inngang
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
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1. ETASJE

Leilighet A 102,
A 103 og A 104
MIDTLEILIGHET - 3 stk

A

3 rom
81,5 m2 BRA
Terrasse 18,2 m2
Sportsbod 5,2 m2 ved inngang
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
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1. ETASJE

A

Leilighet A 105

ENDELEILIGHET NORD - 1 stk
3 rom
81,5 m2 BRA
Terrasse 19 m2
Sportsbod 5,2 m2 ved inngang
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.

0
10

1

2

3

4

5m

Prospekt Råde0607

06-07-04

15:25

Page 11

1. ETASJE

B

Leilighetene B 106,
B 107, B 108 og B 109
4 stk
2 rom
57 m2 BRA
Terrasse 9,1 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller

1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Midtleilighet (B107 og B108) vindu på
soverom som endeleilighet vest og
vindu på bad og kjøkken som endeleilighet øst.
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1. ETASJE

C

Leilighet C 110

ENDELEILIGHET NORD - 1 stk
4 rom
93,5 m2 BRA
Terrasse 20,9 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Heis fra p-kjeller
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1. ETASJE

C

Leilighetene C 111,
C 112, C 113 og C 114
MIDTLEILIGHET - 4 stk
3 rom
80 m2 BRA
Terrasse/balkong 20,2 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller

1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Heis fra p-kjeller
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1. ETASJE

C

Leilighet C 115

ENDELEILIGHET SYD - 1 stk
3 rom
80 m2 BRA
Balkong 32,8 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller

1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Heis fra p-kjeller
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2. ETASJE

2.etasje

A

Leilighet A 201

ENDELEILIGHET SYD - 1 stk
2. etg med uinnredet loft
3 rom
80 m2 BRA

BOD 4.5

BALKONG 10.3

SOV 9.9

Balkong 10,3 m2
Terrasse 13,9 m2
Sportsbod 5 m2 under terrasse
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.

STUE / KJflKKEN 35.6

BAD 6.1

2 ETG

TERRASSE 13.9

SOV 12.9

Alternativ: Leiligheten kan leveres
med innredet loft.
5 rom
133 m2 BRA

LOFT

Alternativ løsning med innredet loft
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A

MIDTLEILIGHET - 3 stk
2. etasje med uinnredet loft
3 rom
80 m2 BRA

Balkong 10,3 m2
Terrasse 13,9 m2
Sportsbod 5 m2 under terrasse
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Alternativ: Leiligheten kan leveres
med innredet loft.
5 rom
133 m2 BRA

2 ETG
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Alternativ løsning med innredet loft
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2. ETASJE

A

Leilighet A 205

ENDELEILIGHET NORD - 1 stk
2. etasje med uinnredet loft
3 rom
80 m2 BRA
Balkong 10,9 m2
Terrasse 13,9 m2
Sportsbod 5 m2 under terrasse
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Alternativ: Leiligheten kan leveres
med innredet loft.
5 rom
133 m2 BRA

LOFT

2 ETG

Alternativ løsning med innredet loft
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2. ETASJE

B

Leilighetene B 206,
B 207, B 208 og B 209
4 stk
2 rom
78,5 m2 BRA
Balkong 9,1 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller

1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Endeleilighet vest (B 206) har vindu i
gavl på kjøkken, bad og loft.
(ikke takvindu på loft).
Endeleilighet øst (B 209) har vindu i
gavl på soverom og på loft.
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2. ETASJE

C

Leilighet C 210

ENDELEILIGHET NORD - 1 stk
5 rom
94 m2 BRA
Balkong 15,9 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller
1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Heis fra p-kjeller
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2. ETASJE

C

Leilighetene C 211,
C 212, C 213 og C 214
MIDTLEILIGHET - 4 stk
2. etasje med innredet loft
5 rom
132,5 m2 BRA
Balkong 16,2 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller

1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering og
fellesarealer.
Heis fra p-kjeller
Alternativ: leiligheten kan leveres
med uinnredet loft.
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2. ETASJE

Leilighet C 215

C

ENDELEILIGHET SYD - 1 stk.
2. etasje med innredet loft.
5 rom
132,5 m2 BRA
Balkong 24,7 m2
Sportsbod 5 m2 i p-kjeller

1 stk. p-plass i p-kjeller.
Andel i utendørs gjesteparkering
og fellesarealer.
Heis fra p-kjeller
Alternativ: leiligheten kan leveres
med uinnredet loft.
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Eier – og organisasjonsforhold
Leilighetene vil bli solgt som selveierleiligheter
og organisert i et sameie. Kjøper får skjøte på
sin seksjon, som består av eksklusiv bruksog disposisjonsrett til egen bolig og en forholdsmessig andel av eiendommens fellesareal.
Sameiet ledes av et styre valgt av sameierne,
og skal ivareta alle saker av felles interesse.
Utbygger vil være behjelpelig med å organisere
etableringen av styret i sameiet. Sameiets
driftsutgifter til kommunale avgifter, gressklipping, snørydding, eiendomsforsikring, felles
strøm etc. dekkes av sameiet. Det vil bli
beregnet en fellesutgift pr. mnd. avhengig av
leilighetens størrelse. Denne vil bli endelig
bestemt av styret/årsmøte etter fremlagte
budsjett.

Finansiering /
Betalingsbetingelser
Alle leilighetene privatfinansieres. 10% av
kjøpesummen betales ved kontraktsinngåelse,
restbeløpet betales ved overtakelse av leiligheten, se vedlagte prisliste. Sammen med vår
bankforbindelse kan vi være behjelpelig med
tilbud på finansiering.

Oppstart / Innflytting
Forventet oppstart av boligprosjektet er høst/
vinter 2004. Oppstart av boligprosjektet er
avhengig av tilstrekkelig antall solgte boliger.
Forventet overlevering/innflytting vil kunne
skje høst/vinter 2005.
Melding om overtagelse vil foreligge i god tid
før leiligheten er klar. Ved overlevering må
beboerne selv være med på å kontrollere at
boligen med utstyr er i orden.
I forbindelse med overleveringen vil det bli
utlevert en veiledningsbrosjyre som omhandler
noen viktige forhold i forbindelse med overtagelsen og bruk av den nye boligen.

Generelt /mulige endringer i
prosjektet
Dette prospektet er ment som en orientering
om byggeprosjektet, og er ikke bindende for
den detaljerte utforming av bebyggelsen og
de enkelte leiligheter. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om rett til forandringer
hvis det skulle vise seg nødvendig eller ønskelig.
Oppgitte enkeltarealer vil også komme til å
avvike noe. Prospektet anses ikke som en del
av kontraktsdokumentene. Det vises i denne
forbindelsen til leveringsbeskrivelsen.
Vår utførelse av prosjektet er basert på ensartet
utførelse av de forskjellige leilighetstyper,
men individuelle ønsker imøtekommes i en
viss grad når det gjelder overflatebehandlinger
og gulvbelegg/parkett. Individuell tilpasning
forutsettes avtalt på et tidlig tidspunkt.
Vi gjør oppmerksom på at utomhusanleggene
kan bli ferdigstilt senere enn boligen –
avhengig av årstid/innflyttingstid.
Innredninger, hyller og møbler som ikke spesifikt
er angitt i beskrivelsen inngår ikke i leveransen.
Dette er kun medtatt på tegninger for å illustrere forslag til løsninger og møblering.
Det kan også forekomme avvik på fasadetegninger og perspektiv.

Spesifikasjoner
Konstruksjon
Yttervegger utføres av isolert bindingsverk
med innvendig gips og utvendig i hovedsak
med panel i tre. Skillevegger mellom leilighetene utføres som lydvegger i.h.t offentlige
krav. Innvendige lettvegger utføres med stål
og/ eller trestendere med gipsplater på begge
sider. Etasjeskiller utføres i betongelementer.
Tak bygges opp av en trekonstruksjon og tekkes
med folie/takpapp.
Samtlige vinduer leveres med 2-lags energiglass.
Leilighetenes inngangsdør og alle innvendige
dører er ferdig malt fra fabrikk.
Bemerk: Vi gjør oppmerksom på at de bygningsmessige konstruksjonene kan bli endret.

Innredning og utstyr
Kjøkken: Kjøkkeninnredning leveres som vist
på tegninger, dvs. med under- og overskap,
avtrekksvifte, men uten hvitevarer.
Benkebeslag leveres med ett-greps armatur.
Det er avsatt plass for oppvaskmaskin, kjøl/fryseskap og komfyr. Kjøkkeninnredning leveres i glatt malt eller finert utførelse.
Varmtvannsbereder leveres som benkebereder
og plasseres i kjøkkenbenk eller bod.
Soverom: I soverommene leveres garderobeskap med hyller og garderobestang (1,0 m
skap pr. sengeplass). Øvrige inntegnede skap
leveres ikke som standard.
Bad: Det leveres servant med ett-greps armatur,
standard klosett og dusjkabinett med termostatstyrt dusjarmatur. Opplegg for tilkopling av
vaskemaskin og tørketrommel leveres.
Alle sanitærprodukter leveres i hvit utførelse.
Bemerk: Inntegnet innredning for øvrig er kun
vist som innredningsforslag og leveres ikke.

Tekniske installasjoner
Elektrisk oppvarming med termostatstyrte
ovner i alle beboelsesrom. På bad leveres
varmekabler.
Det leveres elektriske kontakter for tak- og
veggbelysning.
Lysarmaturer monteres i bad, kjøkken, bod og
garasje-anlegg, samt ute ved inngangsdør og
dører til hhv. balkong og terrasse.
Hver leilighet utstyres med egen strømtavle
og måler. Lys i fellesarealer og sportsboder
monteres på felles strømmåler.
Det vil bli levert husnummerskilt og postkasser.
Leilighetene leveres forberedt for tilknytning til
fellesanlegg for kabel-TV og for telefon.
Tomrørsanlegg leveres for kabel-TV med uttak
i stue og for telefon med uttak i entre og stort
soverom.
Det installeres heis i bygg C i tilknytning til
P-kjeller og trapperom. Heisen dimensjoneres
for HC-brukere.
Leilighetene leveres med mekanisk ventilasjon.

Avtrekk fra kjøkken, bad og event. bod.
Det leveres separat anlegg for hver leilighet.
Friskluftinntak via spalter i overkant vinduer/lufteventiler i vegg. Det leveres pipe for tilkobling av peis/ovn i alle leiligheter.
Peis/ovn kan leveres ferdig oppsatt.

Overflatebehandling
Prosjektet er basert på ensartet utførelse av
alle boligene, men individuelle ønsker kan i
noen grad imøtekommes.
Vegger på bad flislegges. Stue/kjøkken, soverom
og gang leveres med hvitmalt glassfiberstrie.
Gulv på bad belegges med fliser. Stue,
kjøkken, soverom og entre leveres med lakkert
eikeparkett. Gulv i innvendig bod leveres med
vinylbelegg. Samtlige tak males.
Belistning: I rom med parkett leveres eik gulvbelistning. I innvendig bod leveres malte gulvlister. Dørbelistning leveres i samme utførelse
som dører. Vindusforinger leveres malt i
samme farge som vinduer.

Garasje
Det anlegges P-kjeller under bygg C.
Innkjøring skjer fra Skogveien. Det er her
avsatt en p-plass til hver leilighet, samt en
sportsbod på ca. 5.0m2 til leilighetene i
bygg B og C. Det leveres heis.
Gjesteparkering skjer på felles utvendig parkeringsplass. Parkeringskjelleren vil bli levert
med garasjeport med motor som kan betjenes
med nøkkel og sender (ekstra).
P-plassene og bodene er ikke fordelt.
Det opparbeides gjesteparkeringsplasser på
tilliggende parkeringsplass som vist på
bebyggelsesplanen i prospektet.
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henvendelse
Holstad Gruppen AS
Postboks 106, 1641 Råde
Besøksadresse: Torsvei 1
Tlf.: 69 29 44 90
Fax: 69 29 44 99
Kontaktperson: Eva Holstad Aasheim
holstadgruppen@holstadgruppen.no / www.holstadgruppen.no
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