Prisantydning
3.090.000,‑ + omk.

P‑rom/BRA
110/110 kvm

Byggeår
2021

Oppdragsnummer
372219002

Hus og hage

Strand ‑ Jørpeland
Kjekke og arealeffektive rekkehus i Selemorkvegen på Jørpelamd

DNB Eiendom
Å kjøpe bolig er en av de større avgjørelsene i livet.
Det forandrer ikke bare adressen din, men potensielt
også livsstilen. Derfor er vi opptatt av at boligkjøp
skal være en trygg, ryddig og enkel prosess — uten
bekymringer. Vi i DNB Eiendom er stolte over å være
Norges ledende eiendomsmegler, og vi gleder oss til
å hjelpe deg gjennom alle steg i prosessen.
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Runar Fiskå

Joachim Johannessen

Jørpeland

Jørpeland

Epost — runar@dnb-eiendom.no

Epost — Joachim@dnb‑eiendom.no

Mobil — 46 44 90 57

Mobil — 92 45 10 72


Dette prospektet er trykket på miljøvennlig papir.
Bra for deg. Bra for miljøet
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Få prospekt på mobil
Send Bolig til 09999
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Fakta
Selemorkvegen rekkehus, 4100 Jørpeland
Kjekke rekkehus med en praktisk og god planløsning og høy standard.
4 soverom. Perfekt for førstegangskjøpere.
Kjekke, moderne og arealeffektive rekkehus sentralt på Tungland.
Rekkehusene oppføres med 4 soverom.
Rekkehusene leveres i utgangspunktet klar for maler, men kan også
leveres nøkkelferdige. (Se pris for tilleggspakker lenger bak i
salgsoppgaven).
Tomten leveres opparbeidet med asfaltert biloppstillingsplass, frittstående
boder og område avsatt til uteopphold og lek.

Prisantydning
Fra kr 3.090 000 ‑ 3.290 000,Totalpris inkl omkostninger
Kr 3.196 140 - 3.396 140,-

P‑rom/BRA
110/110 kvm
Antall soverom***
4
Eierform
Selveier
Boligtype
Rekkehus
Byggeår
2021
Tomt
Fra 115,9 ‑ 259,7 m2

* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
** Hvis salg til prisantydning
*** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle
godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
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Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

Plantegninger
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1.etg

2.etg

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

Felleskostnader inkluderer:
Fellesutgifter per måned er estimeres til kr. 300,‑ Dette
går til dekking av vedlikehold på fellesarealer.
Garasje/Parkering
Parkering på felles asfaltert biloppstillingsplass.
Hvert rekkehus har 2 stk parkeringsplasser og 1 stk
utvendig bod.
Kort fortalt
Kjekke, moderne og arealeffektive rekkehus sentralt på
Tungland.
Rekkehusene oppføres med 4 soverom.
Rekkehusene leveres i utgangspunktet klar for maler,
men kan også leveres nøkkelferdige. (Se pris for
tilleggspakker lenger bak i salgsoppgaven).
Tomten leveres opparbeidet med asfaltert
biloppstillingsplass, frittstående boder og område avsatt
til uteopphold og lek.
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Informasjon

Innhold
1.etg.: Entrè, gang, bad/vaskerom, bod/kott under trapp
og 3 soverom.
2.etg: Stue med åpen kjøkkenløsning og soverom/
tv‑stue.
I tillegg er det utvendig bod ved parkeringsplassen.
Standard
Velkommen til Selemork!
Vi i DNB eiendom Ryfylke har gleden av å presentere 6
kjekke rekkehus i Attraktive Selemorkvegen på
Jørpeland.
Rekkehusene føres opp med høy kvalitet av den
annerkjente utbyggeren Ryfylke Trelast.
Hvert av rekkehusene vil gå over 2 plan.
Rekkehusene vil få praktisk og god planløsning med 4
soverom og 1 bad. 3 av soverommene er lokalisert i 1.etg
og det siste i 2.etg.
Soverommet i 2.etg er på 10 m2 og vil også kunne
fungere utmerket som tv‑stue.
Rekkehusene får flott beliggenhet med sjøutsik og gode
solforhold.
Jørpeland sentrum kan tilby et variert handlested og et
mangfold av fasiliteter og ligger kun 1 snau kilometer fra
boligene.
Rekkehusene får stue med åpen kjøkkenløsning. Herfra
er det utgang til balkong.
Kjøkkenet leveres av Sigdal kjøkken med hvite skrog og
Fjell grå fronter. Benkeplate i fargen Sort Skimmer. Se
kjøkkentegninger vedlagt prospektet.
Endringer for kjøkken og tilvalg er mulig mot at kjøper
betaler merkostnader.
Badet blir levert med våtromsbelegg av typen Consept
design og Fibo Baderomspanel 3091‑M63 Hg Denver
White. Baderommet innredes med vegghengt toalett,
hvit baderomsmøbel med servant og dusjhjørne 90x90
med 2 rette dører.

Bad får varmekabler i gulv.
Frittstående bod leveres med ubehandlet betong på
gulv og ubehandlet gips på vegger og himling.
Alle rom i eneboligen leveres med listefrie overganger
mellom tak og vegg. Overgang mellom gulv og vegg,
dører og vinduer listes med hvitgrunnet karm‑ og
gulvlister 10x58 cm.
Brytere og takpunkt blir klargjort i alle rom. Det leveres 1
stk Enøk lampe i utvendig bod og 2 stk Frame fra SG
som utvendig belysning.
Rekkehusene selges i utgangspunktet klar for maler/
gulv. Kan også leveres nøkkelferdig med maler/
gulvpakke og ev. tilleggspakker som hvitevarer på
kjøkken og LED downlights.
Tilleggspakker:
Malerpakke:
Kr. 120 000,‑
Gips, sparklet og malt.
Gulvpakke:
Kr. 75 000,‑
Kahrs lys eik Abetone 3‑stavsparkett
Hvitevarepakke:
Siemens hvitevarepakke med interegrete hvitevarer.
Steikeovn, koketopp,
oppvaskmaskin og kombi kjøl/fryseskap.
Kr. 35 000,‑
Belysningspakke:
Inkluderer LED, downlights på gang, bad, stue og
kjøkken (totalt 19stk) og Nina
plafond lampe på soverom og bod.
Kr. 35 000,‑
Sum totalt ved kjøp av alle pakker:
kr 260 000,‑
Bildene er kun ment som en illustrasjon.
Skjema med mer detaljert info om tilleggspakker kan fås
ved henvendelse til megler.
Oppvarming
Oppvarming ved elektrisitet.
Varmekabler i gulv på bad og entrè.
Vedovn type Jøtul F232 med ventilert stålpipe monteres i
stue.
Varmepumpe kan leveres ferdig montert mot tillegg i
prisen.
Beliggenhet
Eiendommen har en fin beliggenhet på Selemork i et
boligområde like utenfor Jørpeland sentrum. Her er
gode solforhold, og kort vei sjøen.
Jørpeland sentrum finner man i overkant av en
kilometer unna. Her tilbys et bredt utvalg av butikker,
cafeer, kino og offentlig kommunikasjon mm..

25

Er man glad i friluft, er det flotte turområder like i
nærheten av boligen, samt fantastiske turområder
innover i Ryfylke.
Kort og effektiv reisevei til Stavanger og nord Jæren.
Tunnelforbindelse med Stavanger og nord Jæren fra
Solbakk i Strand kommune. Det estimeres ca. 15‑ 20
minutters kjøretid fra Solbakk til Stavanger sentrum.
Kostnadene for å kjøre gjennom tunnelen er pdd. kr.
134,‑ for fossilbiler, og kr. 67,‑ for el‑biler (priser er
inkludert abonnementsrabatt).
Tomten
Tomteareal: 115,9 - 259,7 m2
Tomtetype: Eiet tomt
Rekkehus A - tomt på 259,7 m2
Rekkehus B - tomt på 116,1 m2
Rekkehus C - tomt på 171,8 m2
Rekkehus D - tomt på 184,8 m2
Rekkehus E - tomt på 115,9 m2
Rekkehus F - tomt på 169,8 m2
Se kart over området lenger bak i salgsoppgaven.
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Felles tomt som opparbeides med asfaltert
parkeringsområde og utvendige frittstående boder som
også vil fungere som støyavskjerming mot hovedveien.
På området er det også satt av et felles område på 776
m2 til uteopphold og lek.
Se ellers reguleringsplankart lenger bak i salgsoppgaven
for kart over området.
Parkering
Parkering på felles asfaltert biloppstillingsplass.
Adkomst
Fra rundkjøringen ved Oldeidegården på Jørpeland følg
RV13 retning Forsand i Ca. 450 m.
Ta deretter av mot venstre inn på Selemorgvegen.
Ta deretter umiddelbart av mot høyre og følg veien i Ca.
50 meter.
Boligen kommer så på venstre hånd.
Bebyggelsen
Bebyggelsen består av eneboliger, tomannsboliger,
leiligheter og rekkehus.
Diverse
Kjøper har mulighet til å få utført endrings‑ og
tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings‑ eller
tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og
avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som
følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført
endrings‑ eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen
med mer enn 15 %.

leveranser kan bli endret under forutsetning av at den
tiltenkte funksjon og kvalitet opprettholdes. møbler,
hvitevarer og stiplede installasjoner som vist på
salgstegning inngår ikke i leveransen.
‑ Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og
godkjenning. Dette prospektet er ment som en
orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for
den detaljerte utformingen, material og fargevalg av
bebyggelsen. Alle presentasjoner er av illustrativ
karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling
av det ferdige prosjektet.
‑ Det tas forbehold om 33% solgt før byggestart. (1
rekkehus i hver rekke på 3 må selges før byggestart).
Kjøper er inneforstått med at han er bunden av kjøp
inntil 6 mnd., dersom oppstart ikke skjer før dette. Kan
kjøper tre ut av avtalen.
‑ Det tas forbehold om evt. trykkfeil i prisliste/prospekt.
Tilleggsinformasjon:
‑ Prospektet er ment som en orientering om
boligprosjektet, og er ikke bindende for den detaljerte
utformingen, material og fargevalg av bebyggelsen.
‑ Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke
nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige
prosjektet.
‑ Tegningene er ikke i målestokk, og kan således ikke
benyttes som grunnlag for bestilling av innredning eller
møbler.
Dersom det foreligger ferdigattest kan rekkehusene
selges som nybygg etter avhendingsloven.
Bebyggelsens areal:
Arealer pr. bolig fremkommer i vedlagt prisliste. Arealet
er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet
innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt
P‑ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/
sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt
et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende
vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de
oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på
tegninger.
Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet,
reguleringsplaner, beskrivelse og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta
kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en
bindende avtale finner sted.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I
motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og
at kjøper ikke overtar.

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett
pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er
beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det
tas forbehold om økning i gebyrer.

Finansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av
eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt
mellom deg og en kunderådgiver i banken og som
kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din
låneforespørsel.

Oppdrag
372‑21‑9002

Økonomi

Avdeling: DNB Eiendom Ryfylke
Adresse:
4100 Jørpeland
Tlf: 41 21 60 00

Rekkehusene selges etter bustadoppføringslova §47, og
kjøpesum delbetales.
5% ved kontraktsignering
35% ved oppstart betongarbeid
30% ved tett bygg
20% ved klar for rør/el
10% ved overtagelse
Det gjøres oppmerksom på at prisene indeksreguleres
iht. konsumprisindeksen frem til oppstart betongarbeid.
Det vil påløpe kommunale avgifter for vann, avløp, feiing
og eiendomsskatt. I tillegg til kommunale avgifter vil det
påløpe kostnader for renovasjon. Ryfylke Miljøverk står
for renovasjonen. Hver enkelt velger abonnement etter
behov.
Ligningsverdi vil påløpe etter hvert.
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Likningsverdien fastsettes med utgangpunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk
Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der
boligeier er folkeregistrert per 1.januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie)
fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere
informasjon på www.skatteetaten.no.
Omkostninger

Kontaktperson:
Runar Fiskå
Daglig leder og Fagansvarlig
Epost: runar@dnb‑eiendom.no
Mobil: 46 44 90 57

A Megler AS
918563326
Overtagelse
Etter avtale med selger. Ca. 12‑14 måneder etter at
bygging er igangsatt.
Byggemåte
Bygningen oppføres på grunnmur av betong. Veggene
oppføres med dimensjonert bindingsverk og isolasjon i
henhold til byggforskrift. Ytterkledning i tre av typen
Dobbelfalset stående kledning, type Berge Holm Nord,
vedlikeholds vennlig. (Utbyggers valg). Taket pappes
med skifergrått papptak. Takkonstruksjon med i
dimensjonerte sperr. og isolasjon i henhold til forskrift.
Vinduer av typen Nordan farge sort innvendig og
utvendig. og dører leveras av NorDan, type NorDan
Løven, sort tett med Habo New York sort vrider.
Terrassebord av typen 28X120 imp.
Rekkverk av typen 36X48 imp. spiler.
Innvendig trapp vil være av fargen sortbeiset furu.
Det blir installeres balansert ventialsjonsanlegg med
varmegjenvinning.
Se ellers mer info i vedlagt romskjema lenger bak i
salgsoppgaven.

Eiendom
Selemorkvegen rekkehus, 4100 Jørpeland
Gnr. 53 bnr. 320 i Strand kommune

3 090 000 - 3 290 000,- (Prisantydning)
Omkostninger:

Reguleringsmessige forhold
Boligene ligger i område regulert til boligbebyggelse.

Eier
Ryfylke Tomteselskap AS v. Gunnar Amdal

Dokumentavgift (kun av tomteverdi) kr 15 000,Refusjonsbeløp fast del kr 23 970,-

Saksopplysninger
Salgsoppgavedato:

Selgers forbehold:

Eierform
Selveier

‑ Selger tar forbehold om at utførelse og materialvalg
kan justeres i byggefasen under forutsetning av at
prosjektets totale kvaliteter ikke forringes.
‑ Det tas forbehold om at de foran beskrevne typer/

Energimerking
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest.
Frittstående bygninger under 50 kvm er unntatt. Det
foreligger/foreligger ikke energiattest for denne boligen.

Refusjonsbeløp variabel del kr 66 000,Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,Tinglysingsgebyr hjemmelsoverføring kr 585,-

Sameie
Forretningsfører:
Boligselskap:
Orgnr:

Sum omkostninger: kr 106 140,----------------------------------------------------3 196 140 - 3 396 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Megler har kopi av vedtekter, husordensregler,
regnskap, budsjett og årsberetning. Interessenter kan få
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kopi av dette ved henvendelse til megler. Spørsmål vedr.
dyrehold rettes til megler.
Skolekrets
Jørpeland
Tinglyste bestemmelser
Rett for Lyse Elnett AS, Lyse Tele AS og Telenor ASA til å
ha stående kabelskap, og ha liggende kabler og
ledninger over tomten, ha gatelys, samt kunne foreta
nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget.
Eiendommen får tinglyst gjerdeplikt for sine grenser.
Det vil bli opprettet velforening for feltet som det vil
være pliktig medlemsskap i.
Legalpant for kommune.
Kopi av tinglyste servitutter og veirett kan fås ved
henvendelse til megler.
Utleie
Boligen består av en boenhet og kan fritt leies ut.
Vedlegg
Planskisser
Kartskisse
28

Vedlikehold/Tilstand
Rekkehusene selges som prosjektert bolig.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp.
Det gjøres oppmerksom på at noen eiendommer kan
være tilknyttet offentlig VVA‑ nett via private
stikkledninger.
Visning
Etter avtale med megler.
Salgs‑ og betalingsvilkår mv.
Ved salg til forbruker selges rekkehusene iht.
bustadoppføringslova. Ved kontraktens underskrift
utsteder selger en garanti for oppfyllelse av sine
forpliktelser etter avtalen; jf. bufl. § 12, pålydende 3 % av
kjøpesum i byggeperioden frem til overtagelse. Beløpet
økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år
etter overtagelse.
Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en
transaksjon:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til
å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver
og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten
til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter
ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler
har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til
utbytte av en straffbar handling eller forhold som
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan
megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.

Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser
dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller
deres medkontrahent.
Boligkjøperforsikring
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som
dekker utgifter forbundet med juridisk bistand,
fagkyndig uttalelse og saksomkostninger, dersom det
oppdages uventede feil eller mangler ved boligen innen
5 år fra overtagelsen. Forsikringen må bestilles senest
ved kontraktsignering. Ta kontakt med eiendomsmegler
for mer informasjon.
Formidling
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB
Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun navn på
personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til
banken. Provisjonen er en internavregning mellom
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for
kunden.
Budgivning
Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6‑4 vil kopi av
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter
budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på
budskjemaet.
Meglers vederlag
Når handel er kommet i stand, har megler krav på
følgende vederlag:
Inklusiv mva
Når handel er kommet i stand, har megler krav på
følgende vederlag:
Tilrettelegging : 10 000,‑
Avtalt fast pris : 28 000,‑
Inklusiv mva
ANSVARLIG MEGLER ER: Daglig leder og Fagansvarlig
Runar Fiskå
FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
KJØPETILBUD:
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler
skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å
formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig.
Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i
prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlig bud. Det samme gjelder budforhøyelser
og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist.
Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn
30 minutter fra budet inngis.
Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt
buskjema påført din signatur.
Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere

deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig
legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til
megler sammen med ditt første bud, eller vi viser
legitimasjon til megler direkte. Førerkort anbefales
dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.
Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen,
må samtilige budgivere undertegne budskjemaet og
legitimere seg.
Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å
forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik
fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.
Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud:
Innlevere firekte til megler, per e‑post, per SMs, eller per
fax. E‑postadressen, fax‑ og telefonnummer til det
aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.
Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke
forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.
Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til
megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte
dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du
ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.
Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så
videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept
på budet, med informasjon til øvrige budgivere og
interessenter.
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OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe,
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
Generelt
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.
I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov,
forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert
eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge
med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har
tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
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3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående
biopeiser/ varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller
fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tvboks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger
ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glassog håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i
garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner
medfølger.
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og
hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit
eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som
brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer
lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks.
badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange,
medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne
medfølger ikke.
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers
plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med
ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler
til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert
Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.
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Notater

32

Vedlegg
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Plantegning: 1238/2/2 3 mannsbolig (2stk) - kjøkken - 3stk
Prosjekt: Selemorkveien

Skrevet ut: 07.01.2021

450

1550
800

600

16

600

54

565
STYLO100-WT
2020080

1594690

3679760000
379810 8117060

5010060

1000

2062100

5010060

250

2143060

330

Skala: /ilpasset ramme

Sigdal Kjøkken
Kjøkken

Kunde:
Selemorkveien
,
Tlf Tlf.priv.
Mobil Fax
E-Mail

MERK: /egningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Vår ref: Nyback, Annett Molteberg

Pos Kode

Beskrivelse

Hengsl. Antall

1
2
3

2120080
2120080
2435060

4

2143060

5

2062100

6
7
8
9

2020080
1594690
379810
8117060

10
11
12
13

5010080
5010080
5010060
5052060

14
15
16
18
503
504
505
506
507

5010060
5010060
3679760000
3611130000
251120
251121
3611350000
261002
261109

Benkeskap 2 hyller 80cm
Benkeskap 2 hyller 80cm
Tandem skuffeseksjon 60 cm, 1 skuff 124, nr. 1, 1 skuff h252,
nr. 5, 1 skuff h316, nr. 6, uten bestikkinnlegg
Benkeskap for innb. Stekeovn h. 60 cm Trådskuff med front
høyde 9,2 cm 60cm
Hjørnebenk 1 hylle 100cm
Offset = 250, Foring, tykkelse = 65, Retning = Høyre
Oppvaskbenk u/rygg uten innredning 80cm
Front for oppvaskm. 60x70 cm inkl. dekklist
Dekkside med rett forkant HS 2112x585
Th. Høyskap for integrering K/F 178 cm for
glideskinnemontering, 1 dør 700 mm, 1 dør 1404 mm
Th. Overskap 3 hyller 2 dører 80cm
Th. Overskap 3 hyller 2 dører 80cm
Th. Overskap 3 hyller 1 dør 60cm
Th. Ventilatorskap for slimline ventilator med 3 hyller dør
86cm flyttbar bunn 60cm
Th. Overskap 3 hyller 1 dør 60cm
Th. Overskap 3 hyller 1 dør 60cm
Lufterist 500x86 hvit
Bestikkinnlegg i plast for tandem (grå) 60 cm
Sokkelfront 2420x166
Sokkelgavel 505x166
Sokkelben 4 stk.
Takavsl.ende hs,166
Takavslutning frontlengde kantet i to ender 166x2420 mm

Enhet

1,000 STK
1,000 STK
1,000 STK
1,000 STK
H

1,000 STK

H

1,000
1,000
1,000
1,000

STK
STK
STK
STK

V
H

1,000
1,000
1,000
1,000

STK
STK
STK
STK

1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
9,000
1,000
2,000

STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK

H
H

Benkeplater

Fjell

, , 4031 STAVANGER
Telefon: 61318600 Mobil: 45289687 Fax:
Organisasjonsnr.:
E-Mail: annett@studiosigdal-stavanger.no
Hjemmeside:

: Håndpåsatt Kant 30 mm
: 597 Sort Skimmer
: Laminat

Kjøkken

565

Studio Sigdal Stavanger

: Fjell
: Hvitt
: HK000319 Håndtak Hekken 2 Rf.stål cc128
: *Samme som dør
: Hengsel 110 grader med int. demping
: Fjell
: *Ikke valgt
: Fjell
: Fjell
: Fjell

3

2435060

5010060
5010080
5010080

Laminat benkeplater
Utførelse
Kantlist type

2120080

5052060

600
600
800
800

Implast Benkeplater

2120080

50
600
600
600
4050

600
800

Kjøkken
Farge skrog
Grep dør
Grep skuff
Hengsel
Dører og skuffer
Glassvalg
/ilbehør
Sokler
/akavslutninger

2

1

800

Sigdal Kjøkken

700
2370

630

Skrevet ut: 07.01.2021

Elementliste

2700
330

Plantegning: 1238/2/2 3 mannsbolig (2stk) - kjøkken - 3stk
Prosjekt: Selemorkveien

Pos Kode

Beskrivelse

500

Benkeplate 30mm 451-625mm (basis pl. alm.)
Lengde = 3450, Dybde = 600
Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
Benkeplate 30mm 451-625mm (basis pl. alm.)
Lengde = 2030, Dybde = 600
Bpl. tillegg : skjøt 99 med spennbeslag
Bpl. tillegg : laminatkant
Bpl. tillegg : laminatkant

IM22230

500.1 IM5600002
501 IM22230
Side:1 (3)

501.1 IM5600002
501.2 IM5101300
502 IM5101300

Hengsl. Antall

Enhet

3,450 m
1,000 stk
2,030 m
1,000 stk
0,600 m
5,124 m

Plantegning: 1238/2/2 3 mannsbolig (2stk) - kjøkken - 3stk
Prosjekt: Selemorkveien

Skrevet ut: 07.01.2021

Vasker
Pos Kode

Beskrivelse

17

Kjøkkenvask for nedfelling med en kum og plass for
blandebatteri i bakkant. Leveres med blandebatterihull,
kurvventiler, overløp og vannlås. Utv.str:465x485 mm
Str.kum: 400x360x160 mm Utskj.mål: 445x465, R140.

STYLO100-WT

Hengsl. Antall

Enhet

1,000 stk

Hvitevarer
Pos Kode

Beskrivelse

19

RØROSHETTA CRYSTAL 1140 VENTILATOR 60CM,
SLIMLINE
Bredde = 600, Dybde = 315
RØROSHETTA INST.PAKKE.1 (1STK.FLEXISLANGE Ø125
MMX3 M.+2 STK.SLANGEKLEMMER)

8025

19.1 9260

Hengsl. Antall

Enhet

1,000 stk

Perspektivtegning: 1238/2/2 3 mannsbolig (2stk) - kjøkken - 3stk
Prosjekt: Selemorkveien

Skrevet ut: 07.01.2021

1,000 stk

/ilbehør
Pos Kode

Beskrivelse

450

Håndtak Hekken 2 Rf.stål cc128

HK000319

Hengsl. Antall

Enhet

22,000 STK

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Vår ref: Nyback, Annett MNlteberg

Side:1 (1)

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

B.

1-101
Entre
7.1 m²

5x23 11x23
SG
OK=2.3 m
21.5x13.0 F/L
OK=2.1 m

3198

2-101
Entre
7.1 m²

5x23 11x23
SG
OK=2.3 m

2

Rekkverk

3-104
Gang
7.8 m²

A.

D

BV

3-102
Sov
9.9 m²

REI 30

3-105
Kott
1.6 m²

8x21
9x21

3-103
Bad
5.0 m²

3-101
Entre
7.1 m²

5x23 11x23
SG
OK=2.3 m

21.5x13.0 F/L
OK=2.1 m

2400

9x21

9x21

9x21
8x21

2-104
Gang
7.8 m²

BV

D

BV

2-105
Kott
1.6 m²

D

2-102
Sov
9.9 m²

3-107
Sov
9.8 m²

3-106
Sov
9.7 m²

BV

BV

OK=2.1 m
15.5x13.0 L

9x21

9x21

1-102
Sov
10.0 m²

REI 30

D

BV

900

REI 30

Rekkverk

1-104
Gang
7.8 m²

A.

2-103
Bad
5.0 m²

9x21

8x21
9x21

1-103
Bad
5.1 m²

D

BV

1-105
Kott
1.6 m²

OK=2.1 m
15.5x13.0 L

2-107
Sov
9.7 m²

9x21

9x21

9x21

10296

4

11196

Fasade 2

BV

D

BV

OK=2.1 m
15.5x13.0 L

2-106
Sov
9.7 m²

1-107
Sov
9.8 m²

1-106
Sov
9.7 m²

Fasade 1

OK=2.1 m
15.5x13.0 L

REI 30

OK=2.1 m
15.5x13.0 L

9x21

OK=2.1 m
15.5x13.0 L

3

Rekkverk

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

21.5x13.0 F/L
OK=2.1 m

3450

2400

3450

2400

198

17496

Risikoklasse: 4
Brannklasse: 1

Fasade 3

BV
D
SD
DIM
SG

Fasade 4

TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

TILTAKSHAVER:

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Fasader

Ryfylke Trelast AS

PROSJEKT:

G.nr/B.nr:

53/67
BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

Selemorkveien

Strand

Selemorkveien Rekkehus
ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

1 : 100
PROSJEKT NR:

DATO:

MGA

11.01.20

TEGN:

SP/TKN

=
=
=
=
=
=

B.

1. Etasje

Før ferdigattest kan søkes må sportsbod oppføres iht. TEK17 §
12-10, enten frittliggende eller i uthus/garasje. Min. 5m2 pr.
boenhet.

Rømningsvei
Bærevegg
Drager
Synlig Drager
Drager i møne
Sikkerhetsglass

Det forutsettes pipe/ildsted i alle boenheter.
Boligen må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange
som rekker inn i alle rom iht. TEK17 §11-16.
Barnesikring på vindu som er plassert fra 3,3m over terrenget
eller den underliggende flaten.

TEGN.NR:

F40.01

TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS:

A3

PROSJEKT:

G.nr/B.nr:

53/67
Selemorkveien

FORMAT: MÅLESTOKK:

Plan 01

Ryfylke Trelast AS

20201285
REV:

1

KOMMUNE:

Strand

ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

1 : 100
PROSJEKT NR:

Selemorkveien Rekkehus
DATO:

MGA

11.01.20

TEGN:

SP/TKN

20201285
REV:

TEGN.NR:

SB20.01

11.0x22.0 F 11.0x22.0 F
SG
SG
OK=2.2 m
OK=2.2 m

3-202
Stue
19.9 m²

10x22
SG
OK=2.2 m

11.0x22.0 F 11.0x22.0 F
SG
SG
OK=2.2 m
OK=2.2 m

Rekkverk

4596

1254

1254

Nto. 2.4 m
Nto. 2.4 m

Boenhet

Max 50 mm isolasjon i himling

10x22
SG
OK=2.2 m

4596

Areal (BRA)

Snitt A-A

Rekkverk

4596

Ventilasjonsaggregat
på loft

Nto. 2.4 m

Nto. 2.4 m
Nto. 2.4 m

Gesims- og mønehøyde målt
fra 250 mm under OK plate

A.

Nto. 2.4 m

1500

10x22
SG
OK=2.2 m

2

Pipe, brannmur og
ildsted iht. gjeldene
forskrifter

2-202
Stue
19.9 m²

Rekkverk

600

Rekkverk

3-201
Spis.
13.0 m²

15.0°
Ventilasjonsaggregat
på loft

2.2 m

REI 30

Pipe, brannmur og
ildsted iht. gjeldene
forskrifter

1-202
Stue
19.9 m²

11.0x22.0 F 11.0x22.0 F
SG
SG
OK=2.2 m
OK=2.2 m

9x21

9x21

9x21

11196

REI 30

Pipe, brannmur og
ildsted iht. gjeldene
forskrifter

OK=2.2 m
11.0x22.0 F

A.

Loftsluke

Rekkverk

2-201
Spis.
13.0 m²

15.0°
Ventilasjonsaggregat
på loft

3-204
TV-stue/sov
10.0 m²

3-203
Kjøkken
11.2 m²

Loftsluke

Rekkverk

1-201
Spis.
13.0 m²

15.0°

OK=2.2 m
15.5x13.0 L

7.6 m (høyeste gesims)

2-204
TV-stue/sov
9.9 m²

2-203
Kjøkken
11.2 m²

Loftsluke

4

OK=2.2 m
15.5x13.0 L

6.0 m (laveste gesims)

1-204
TV-stue/sov
9.9 m²

1-203
Kjøkken
11.3 m²

OK=2.2 m
15.5x13.0 L

REI 30

OK=2.2 m
15.5x13.0 L

11.0x22.0 F
OK=2.2 m

OK=2.2 m
15.5x13.0 L

REI 30

OK=2.2 m
15.5x13.0 L

Nto. 2.4 m

1.6 m

0.8 m

3

Beskrivelse:

1
1

1. etasje
2. etasje

2
2

1. etasje
2. etasje

3
3

1. etasje
2. etasje

Areal (m²)
53.9
56.2
110.1
53.8
56.1
109.8
53.9
56.2
110.1
330.0

Totalt Areal:
2.2 m

B.

0.8 m

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

0.8 m

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

Areal (BRA) Åpent

600

Boenhet

Beskrivelse:

Areal (m²)

BV
D
SD
DIM
SG

=
=
=
=
=
=

2. Etasje

OBS! Bæring for balkong er ikke avklart.
Før ferdigattest kan søkes må sportsbod oppføres iht. TEK17 §
12-10, enten frittliggende eller i uthus/garasje. Min. 5m2 pr.
boenhet.

Rømningsvei
Bærevegg
Drager
Synlig Drager
Drager i møne
Sikkerhetsglass

1
2
3
Totalt Areal:

2.1 m

1

B.

2.3 m

Risikoklasse: 4
Brannklasse: 1

Nto. 2.4 m

17496
Åpent o/inngang
Åpent o/inngang
Åpent o/inngang

2.0
2.0
2.0
6.0

Areal (BYA)

Det forutsettes pipe/ildsted i alle boenheter.
Boligen må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange
som rekker inn i alle rom iht. TEK17 §11-16.

Snitt B-B

Beskrivelse

Areal (m²)

BYA totalt

221

Barnesikring på vindu som er plassert fra 3,3m over terrenget
eller den underliggende flaten.
TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS:

A3

PROSJEKT:

G.nr/B.nr:

53/67
Selemorkveien

FORMAT: MÅLESTOKK:

Plan 02

Ryfylke Trelast AS

Selemorkveien Rekkehus

KOMMUNE:

Strand

ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

1 : 100
PROSJEKT NR:

DATO:

MGA

11.01.20

TEGN:

SP/TKN

TILTAKSHAVER:

TEGN.NR:

SB20.02

BYGGEPLASS:

Selemorkveien

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Snitt og arealtabeller
PROSJEKT:

G.nr/B.nr:

53/67

20201285
REV:

TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

Ryfylke Trelast AS

KOMMUNE:

Strand

ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

1 : 100
PROSJEKT NR:

Selemorkveien Rekkehus
DATO:

MGA

11.01.20

TEGN:

SP/TKN

20201285
REV:

TEGN.NR:

SB42.01

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

Sportsbod
5.5 m²

Sportsbod
5.5 m²

Sportsbod
5.5 m²

2108

Riksveg

1.16°

Sportsbod
5.3 m²

Sportsbod
5.3 m²

Sportsbod
5.4 m²

Støyskjerm

Snitt A-A

A

1. Etasje

Fasade 1

3576

Sportsbod
5.4 m²

Sportsbod
5.4 m²

15.0°

10x21

Sportsbod
5.4 m²

2.16°

Retningsendring vegg

9820

ys
k

42.09°
10x21

2.0 m

10x21

10x21

4650

10098

370

Støyskjerm

10x21

3.0 m

Sportsbod
5.5 m²

Sportsbod
5.5 m²

Støyskjerm
Retningsendring vegg

30098

1. Etasje

10x21

10x21

10x21

10x21

NTO = 2.3 m

Sportsbod
5.5 m²

10x21

200

Sportsbod
5.5 m²

10x21

1420

Sportsbod
5.5 m²

10x21

1420

10x21

3.0 m

10x21

4931

4931

4931

4931

4861
c/c skillevegger

NTO = 2.3 m

c/c skillevegger

4861

1.5 m

15.0°

1.0 m

5000

5000

5000

2.0 m

5000

1.5 m

5000

1.0 m

5000

jerm

A
5000

Stø

A
5000

69
32

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

19722

186

Snitt A-A

A

Fasade 1
Fasade 2

Fasade 3

Fasade 2

Fasade 4

Fasade 4

Fasade 3

Areal (BYA)
Beskrivelse

Areal (BYA)
Areal (m²)

BYA

Utarbeidet av:

TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

PROSJEKT:

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

ARKITEKT:

Selemorkveien

A2

Selemorkveien sportsboder 1

53/320
Strand

FORMAT: MÅLESTOKK:

PLAN, SNITT OG FASADER

Ryfylke Trelast AS
-

E-mail: post@mgarkitekter.no

TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

Beskrivelse
63

DATO:

17.01.21

TEGN:

TKN

1 : 100

Utarbeidet av:

TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

PROSJEKT:

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

ARKITEKT:

SB20.01

E-mail: post@mgarkitekter.no

Selemorkveien

A2

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

DATO:

17.01.20

TEGN:

TKN

1 : 100

PROSJEKT NR:

Selemorkveien sportsboder 2

53/320
Strand

FORMAT: MÅLESTOKK:

PLAN, SNITT OG FASADER

Ryfylke Trelast AS

TEGN.NR:

-
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TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

PROSJEKT NR:

20201225

REV:

Areal (m²)

BYA

20201225

REV:

TEGN.NR:

SB20.01

EL.BESKRIVELSE GENERELT PR REKKEHUS
HOVEDSKJEMA pr rekkehus

Byggefirma:
Ryfylke Trelast AS
Dato
Byggherre: Ryfylke Trelast
13.01.2021
Byggeadresse: Rekkehus, Selemorkveien, (pris gjelder for bygg med 3 i rekke)
E-post:
#REF!

Utstyr i henhold til anbud

Avløpsledninger i PP
Radonbrønn

Sanitæranlegg

Lufting over tak. Ø75.

Rør-i-rør opplegg, vannledninger

Antall

Std

Utstyr avtalt levert

Tilleggsinformasjon
f.eks. andre fag

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Kran/avløp for vaskemaskin
Varmtvannsbereder,120 L, benkebereder
Skap for rør-i-rør
Vannmålerkonsoll
Innvendig hovedstoppekran
Sluk

1
1
1
1
1
1

Kjøkken

Etgreps benkebatteri
Opplegg for oppvaskmaskin
Lekkasjesikring til oppvaskmaskin

Vannutkaster

Kommentarer:

Diverse

Innb.sisterne, Lekkasjesikringskasse, veggskål, trykknapp

60cm Hvit, m/skuffer, speil m/lys

60cm skap og benkeplate for benkebereder, hvit, kr 5000,-

Det er ikke medregnet kabel TFXP 4G50AL inn til boligen, rør i grunn for denne er
medregnet. Overbelastningsvern er regnet som 3x40A. Det forutsettes at Ik min er >750A.

Jordelektrode lagt i grøft for inntakskabel, samt framlegg til utjamningsjordingspunkt er tatt
med.
Sikringsskap
Det leveres 1 stk komplette sikringsskap m/nødvendige jordfeilautomater for det beskrevne
anlegg.

Inkludert tilbakeslagsventil og slamsil

1
1
1

1

Alle blandebatterier og produkter som er priset er standard leveranse.
Sig Halvorsen sine standard produkter overvåkes og oppdateres jevnlig. Derfor er ingen produkter beskerevet med type eller merke.

Opsjon, levert og montert, eks mva

Inntak

Jording

Bad 1.etg

Toalett, Vegghengt
Toalettsete
Etgreps servantbatteri
Baderomsmøbler
Dusjhjørne, 90x90, to rette dører
Termostatstyrt dusjbatteri
Dusjgarnityr

Beskrivelsen er utarbeidet av Ryfylke Elektriske A/S og kan ikke brukes som grunnlag
for å hente inn anbud fra andre.

Tilknytningsskap
Det er medtatt tilknytningsskap montert på yttervegg iht ny norm NEK400:2018 og NEK399.
Her plasseres måler samt KV/OV og overspenningsvern. Videre legges kabel frem til
modulskap i bolig
Fordelingsanlegg
Det er medtatt et komplett kabel- og røranlegg med framlegg til nedenanførte utstyr:
75 stk. El.punkter ihht. forespørsel
Anlegget i alle rom er beregnet som skjult utførelse.
Det er videre medregnet 1 stk. ringe-anlegg.
Medregnet 1 stk doble kat 6 kontakter for tv-uttak.
Fremlegg strøm til utvendig bod. Eventuell grøft er ikke tatt med.
Punkter i bod går av punktpakken på 75 punkter.
Brannvarsling
1 stk.
2 stk.
2 stk

Noby sentral
Brannmeldere
Sokkelsirener

All installasjon er medregnet i prisen, slik at denne ikke bruker av pakken på 75 punkter.
Det er krav om nett-tilkoblet brannvarsling fra 01.07.2011.

Komfyrvakt
1 stk.

Komplett vakt

Utvendig belysning
2 stk

Frame fra SG

Arbeid m/montering av lamper er medregnet
Romskjema

Varmekabel bad
1 stk.
1 stk.

Avdeling

Varmekabel 700W,
Termostat m/gulvføler

Kabel forlagt på hønsenetting, klar for vanlig påstøp

Firma
Prosjektnavn
Prosjektnummer
Adresse
Postnr.-/sted

Varmekabel inngangsparti
1 stk.
1 stk.

Soverom 1
10,0 kvm

Kabel forlagt på hønsenetting, klar for vanlig påstøp

:
:
:
:
:

Rev nr.

Dato

1

AS Ryfylke Trelast
Selemorkvegen Rekkehus

21.01.2021

G.nr.:
B.nr.:
Bolig:

4100 Jørpeland

:
:

Ansvarlig

Godkjent

Byggherre

:

Kontakt

:

Side

1 av 2

Romskjema ved kjøp at tilleggspakker (Gulv og malerpakke)
Rom
Entre
7,3 kvm

Varmekabel 700W
Termostat m/gulvføler

Rutine nr.

m02_240

Soverom 2
9,7 kvm
Soverom 3
9,7 kvm
Bod u. Trapp
1,6 kvm
Bad/Vask
5,0 kvm
Stue/Kjøkken
44,1 kvm
Soverom/Tv-Stue
10 kvm
Utvendig bod
5 kvm

Gulv
Kahrs lys eik
Abetone 3stavsparkett
Kahrs lys eik
Abetone 3stavsparkett
Kahrs lys eik
Abetone 3stavsparkett
Kahrs lys eik
Abetone 3stavsparkett
Kahrs lys eik
Abetone 3stavsparkett
Avrettet med fall til
sluk og montert
våtromsbelegg type
«Consept design».
Kahrs lys eik
Abetone 3stavsparkett
Kahrs lys eik
Abetone 3stavsparkett
Ubehandlet betong

Vegger
Himling
Gips, sparklet og malt Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit
farge Eggehvit
Gips, sparklet og malt Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit
farge Eggehvit
Gips, sparklet og malt Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit
farge Eggehvit
Gips, sparklet og malt Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit
farge Eggehvit
Gips, sparklet og malt Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit
farge Eggehvit
Fibo Baderomspanel
3091-M63 Hg Denver
White.

Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit

Gips, sparklet og malt Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit
farge Eggehvit
Gips, sparklet og malt Gips, sparklet og malt
farge Eggehvit
farge Eggehvit
Gips, ubehandlet.

Gips, ubehandlet.

Listverk
10X58 hvitgrunnet gulv og karmlist.
Listefri overgang tak/vegg. (Synlige
spikerhull i listverk).
10X58 hvitgrunnet gulv og karmlist.
Listefri overgang tak/vegg. (Synlige
spikerhull i listverk).
10X58 hvitgrunnet gulv og karmlist.
Listefri overgang tak/vegg. (Synlige
spikerhull i listverk).
10X58 hvitgrunnet gulv og karmlist.
Listefri overgang tak/vegg. (Synlige
spikerhull i listverk).
10X58 hvitgrunnet gulv og karmlist.
Listefri overgang tak/vegg. (Synlige
spikerhull i listverk).
10X58 karmlist. Listefri overgang
tak/vegg. (Synlige spikerhull i listverk).
10X58 hvitgrunnet gulv og karmlist.
Listefri overgang tak/vegg. (Synlige
spikerhull i listverk).
10X58 hvitgrunnet gulv og karmlist.
Listefri overgang tak/vegg. (Synlige
spikerhull i listverk).

Annet

El-skap
Varmekabel
Opplegg til vaskemaskin
VVB i benk
Dusj 90X90

Enøk lampe

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

Romskjema

Ø 330500

Ø 330500

HUS A - H
Avdeling

Rutine nr.

m02_240

Rev nr.

Dato

1

21.01.2021

Ansvarlig

Godkjent

Side

2 av 2

BEBYGD AREAL

S1

S2

N 6545650

196 m²

HUS G

221 m²

HUS H

221 m²

Utv. bod

110 m²

Totalt:
944.00 m²-BYA
GRAD AV UTNYTTING (%-BYA)

Felles uteopphold og lek
776.1 m²

P
P P PP
PP PP
P PP P
PP PP
BYA 196 m2

+20.274

H

11.7 m

BYA 196 m2

2.0 m

944 m² x

100

= 29.3%-BYA

3226 m²

Ø 330550

Forstøtningsmur

P
P PP

Tomt
12 782 m²

4.0 m

PP
P PP
PP P

……………………………………………………
AS Ryfylke Trelast

OK gulv +12,6m

………………………………………………..
Kunde

+20.274

2.1 m

2.0 m

Sted/ dato

15.9 m

196 m²

HUS D-F

Forstøtningsmur
H=2,3 m

Kontakt Gunnar Amdal // Ryfylke Tomteselskap AS // Tlf. 982 93 510 // ga@ryftre.no

Sted/ dato

11.7 m

BYA 221 m2

6.0 m

15.9 m

G

F

E

D

11.4 m

C

B

A

BYA 221 m2

Muligheter for endringer og tilvalg innvendig pr. bolig. Se opsjonsliste datert 21.01.21

11.4 m

m

OK gulv +12,2m

4.0

Ikke muligheter for å endre plassering av vann/rør, dører, vinduer mm.

OK gulv +12,2m

17.7 m
6.1 m

OK gulv +12,6m

6.0 m

17.7 m

32.9 m

Formål
"Bolig"
3226 m2

+12.010

Ø 330550

1:8

Boder som støyskjerming

Boder som støyskjerming

30.0 m

+12.952

asjon

Slette lette dører med hvitgrunnet karm. Habo New York sort vrider.
Dobbelfalset stående kledning, type Berge Holm Nord, vedlikeholds vennlig. (Utbyggers valg)
Papptak, skifergrå (Utbyggers valg)
NorDan vinduer farge sort innvendig og utvendig. (Utbyggers valg)
NorDan Løven, sort tett med Habo New York sort vrider. (Utbyggers valg)
28X120 imp.
36X48 imp. spiler.
Jøtul F232 med ventilert stålpipe
Sortbeiset furu.
Sigdal, farge fjell grå. Se egen tegning
Opsjon, se tilvalgs liste.

Renov

Innvendige dører:
Kledning utvendig:
Yttertak:
Vinduer:
Ytterdør:
Terrassebord:
Rekkverk:
Oppvarming:
Innvendig trapp:
Kjøkken:
Hvitevarer:

Regulerte
byggegrenser
N 6545600

Andre Leveranser:

3226.0 m²

Tomt:
HUS A-C

Ø 330600

Ø 330600

ANMERKNINGER:

S1

- Tegningen er basert på kartinfo fra Norkart/kommunen(FKB).
Erfaring tilsier avvik kan forekomme. Verifisering er derfor nødvendig.
- Koordinatsystem: UTM EUREF89 lokal sone
- VA-nett ikke lokalisert. Må kontrolleres

S2

TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Situasjonsplan hus A-H

Ryfylke trelast
TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

Ryfylke trelast

53/320

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

Selemorkveien

Strand

PROSJEKT:

ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

1 : 500
PROSJEKT NR:

Selemorkvegen boliger
DATO:

18.01.21

TEGN:

20201285
REV:

THO

TEGN.NR:

U10.02

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.
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H
385.3 m²

N 6545650

+15.487

+12.600

+12.009

G
418 m²

Parkering
s
Ek
e
nd
re
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is

S1

ng
rre
te

F
169.8 m²
Felles/park.
1404.4 m²

E
115.9 m²
D
184.8 m²

Fo
rm
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C
171.8 m²
B
116.1 m²

Bo
de
r

+14.964

e
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Ø 330550

s
Ek

S2

A
259.7 m²

+12.200

+12.040

Ø 330500

Parkering

TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Terrengsnitt hus A - H

Ryfylke trelast
TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

Ryfylke trelast

53/320

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

Selemorkveien

Strand

PROSJEKT:

Selemorkvegen boliger
ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

1 : 200
PROSJEKT NR:

DATO:

18.01.21

TEGN:

20201285
REV:

THO

TEGN.NR:

U10.04

Ø 330600

/S
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ei

+15.185

Hus B
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+12.634
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+19.599
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N 6545600

TEGN, INNHOLD:

MEDLEM:

FORMAT: MÅLESTOKK:

A3

Tomteseksjoneringsplan

Ryfylke trelast
TILTAKSHAVER:

G.nr/B.nr:

Ryfylke trelast

53/320

BYGGEPLASS:

KOMMUNE:

Selemorkveien

Strand

PROSJEKT:

ARKITEKT:

REV.

DATO

REVISJON

SIGN.

1 : 500
PROSJEKT NR:

Selemorkvegen boliger
DATO:

18.01.21

TEGN:

20201285
REV:

THO

TEGN.NR:

U10.05

Forbrukerinformasjon om budgivning
Til deg som
kjøper bolig

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før
det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette
koste tid og penger. Hvem betaler?

Boligkjøperforsikring
52

Få hjelpen
du trenger!

Reduser
risiko og
bekymring

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med
ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2.

Få dine
utgifter
dekket

Spar
verdifull
tid

3.

NÅR
Tegnes ved kjøp av
boliger solgt etter
avhendingsloven.

HVOR
Hos eiendomsmegler.

HVORDAN
Bestilles senest på
kontraktsmøte. Forsikringsbevis og vilkår
sendes i e-post.

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender
hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.
4.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater og jurister
spesialisert på eiendomskjøp. De står parat til å hjelpe
deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre
deg for egne og evt. idømte saksomkostninger.

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Dette koster det:

Borettslagseiendom:

Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Enebolig/fritid/tomt:

Kr 4 100

Kr 6 700

Kr 9 600

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos If Skadeforsikring.
Skadebehandlingsselskapet er Crawford & Company.

Les alt om boligkjøperforsikring på
soderbergpartners.no

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost
og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.
Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og
eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering,
salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer
gjerne med megler før bud avgis.
Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til,
så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er
for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist

5.

Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.

6.

Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er
mottatt.

7.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan
en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2.

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom
man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4.

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
"motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører
at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom
budet i rett tid aksepteres av kjøper.

53

Bud på eiendommen

Viktig om budgivning
DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.

Oppdragsnummer: 372219002

Kontaktperson: Runar Fiskå

Adresse: Selemorkvegen rekkehus, 4100 Jørpeland
gnr. 53, bnr. 320 i Strand kommune

Tlf: 46 44 90 57

bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Undertegnede 1:

Fødselsnummer:

Undertegnede 2:

Fødselsnummer:

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:

Adresse:

Postnr:

• Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og

Tlf 1:

(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om

• Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud:

motbud. Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett

Innlevere direkte til megler per epost eller SMS, eller du kan

bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter

benytte budknappen til DNB Eiendom som du ﬁnner på

fra budet inngis.

annonsen på ﬁnn.no. Epostadresse og telefonnummer til det
aktuelle kontoret ﬁnner du i budskjemaet og i salgsoppgaven.

eiendommen fremkomme.
• Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg.

54

behandlet før neste ordinære arbeidsdag.
• Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megleren.
Megleren vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til

(dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med

deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren for å

ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.

sjekke om budet er mottatt.

Hjem tlf:
kroner

Kontaktperson:
Långiver:

Tlf:

Egenkapital:

Kr

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER:
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Ønsket overtagelsestidspunkt:

Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS

budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere

Budet gjelder til og med den

kl.

Dersom annet ikke er angitt, gjelder budet til kl. 15.00(akseptfrist)

• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så
videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på

• Dersom dere er to eller ﬂere som skal kjøpe sammen, må

Gir herved bindende bud stort, kr
på overnevnte eiendom med tillegg av
omkostninger.

• Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes

Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon

eller epost.

E-post 2:
Tlf 2:

FINANSIERINGSPLAN:

• Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema,
påført din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for

E-post 1:

Sted:

DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som
selskapet har lov til å behandle opplysningene til i henhold til personvernforordningen. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i
personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no/om‑oss/personvern. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med
mer, og kontaktinformasjon til personvernombudet.

seg.
DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir i budskjemaet for å registrere ditt bud, sjekke finansiering, formidle og avholde budrunde.

• Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye
budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis,
må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og
legitimere seg.
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�� �������� ����������� ����������� �������� �������� ��� ����������� �� ������������
For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon som er

DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnummer og e‑post for å sende ut spørreundersøkelser til kjøpere, for blant annet å få din
tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom AS. Besvarelse av undersøkelsen er anonym.
Resultatene benyttes til analyse, informasjon‑ og statistikkformål, for å øke DNB Eiendoms innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og
produktene. Personopplysninger knyttet til spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne
ikke besvares. Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her: https://delivery-center.norstat.no/dnb/OptOut.
Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlin-gen er Personvernforordningens art. 6 nr 1 bokstav f.
Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 08.02.2021 Undertegnede er kjent med at selgeren står
fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet
kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl. 1500 kan ikke forventes behandlet før
neste arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.

viktig å sette seg inn i før du gir bud.

Sted/dato

Budgiverens underskrift

Legg ved legitimasjon her

Budgiverens underskrift

Legg ved legitimasjon her

