
De kan se frem til gode dager, de som kjøper leilighet i Småje

B o  p å  s o l s i d e n  a v  F ø r r e s f j o r d e n
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– Godt å komme hjem til Småje! 
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Bo på solsiden av Førresfjorden

Nå starter salget av Småje
Et sjarmerende leilighetsanlegg, på solsiden og like ved sjøen innerst i
Førresfjorden. Nei du har ikke drømt. Det du ser og leser er helt sant, 
og «hele pakken» kan bli din.

Du kan velge mellom 8 lyse og lettstelte leiligheter og moderne
design. Med et topp moderne garasjeanlegg i kjelleren, som også
inneholder bod til det du måtte ønske. At du kan ta heisen direkte fra
garasjen til «din etasje» er også noe du vil verdsette høyt.

Gjør som småkrabben. Løp i vei til det beste stedet med en gang:)

Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.
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Du kan glede deg til å innrede.
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Realiser drømmen 
om å bo nær sjøen
Å være sikker på at bygget er skikkelig bygget er

kanskje det aller viktigste. Men for noen er det 

beliggenheten som «topper tabellen».

Disse leilighetene har «alt». De som har bodd ved

sjøen vet hva det har å bety både for kropp og sjel.

Vi gleder oss på våre kjøperes vegne.

Bygget er på alle måter topp moderne.

Å glede øynene med god utsikt påvirker.

Vi opplyser om at enkelte illustrasjoner avviker, og kan avvike fra endelig utsikt og innsyn fra de ulike leilighetene.
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Innkjørsel garasje

Parkeringsanlegg og boder

Kjeller - Garasje og boder Garasje og sportsbod

Sett fra sjøsiden

Parkering
12,5 m2

Parkering
12,4 m2

Parkering
12,5 m2

Sykkel-
parkering
7,9 m2
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Praktisk og tilrettelagt
Bilen vil elske å få sin egen bolig. Det betyr mye på alle måter. 

Egen bod og plass til sykler er også av høy verdi. Her får du mye for pengene.

Parkering
12,5 m2

Trapperom
12,1 m2

Parkering
12,4 m2

Parkering
12,5 m2

Sykkel-
parkering
8,9 m2
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Kjeller - Garasje og boder

BRA 89,8 m2

+ sportsbod

Terasse 9,8 m2

Parkingsplass i kjeller

Separat gjestetoalett.

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

1. etasje - A1

Leilighet A1 - 1. etasje

Sett fra sjøsiden
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BRA 87,7 m2

+ sportsbod

Terasse 12,0 m2

Parkingsplass i kjeller

Separat gjestetoalett.

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

Leilighet B1 - 1. etasje

Kjeller - Garasje og boder

1. etasje - B1

Sett fra sjøsiden

Bod/Gard 3,5 m2
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BRA 89,8 m2

+ sportsbod

Terasse 9,1 m2

Separat gjestetoalett.

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

Leilighet C1 - 1. etasje

Kjeller - Garasje og boder

1. etasje - C1

Sett fra sjøsiden
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BRA 89,8 m2

+ sportsbod

Terasse 9,8 m2

Parkingsplass i kjeller

Separat gjestetoalett.

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

Leilighet A2 - 2. etasje

Kjeller - Garasje og boder

2. etasje - A2

Sett fra sjøsiden
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BRA 87,7 m2

+ sportsbod

Terasse 12,1 m2

Parkingsplass i kjeller

Separat gjestetoalett

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

Leilighet B2 - 2. etasje

Kjeller - Garasje og boder

2. etasje - B2

Sett fra sjøsiden

Bod/Gard. 3,5 m2
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BRA 89,8 m2

+ sportsbod

Terasse 9,1 m2

Parkingsplass i kjeller

Separat gjestetoalett

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

Leilighet C2 - 2. etasje

Kjeller - Garasje og boder

2. etasje - C2

Sett fra sjøsiden
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BRA 125 m2

+ sportsbod

Flott terasse 70 m2

Parkingsplass i kjeller

Separat gjestetoalett

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

Leilighet A3 - 3. etasje

Kjeller - Garasje og boder

3. etasje - A3

Sett fra sjøsiden
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BRA 62 m2

+ sportsbod

Terasse 10,4 m2

Leiligheten har en bredde som gir rom for gode planløsninger.

Lett tilgang fra parkeringsplass oppe ved bygget.

Leilighet B3 - 3. etasje

Kjeller - Garasje og boder

3. etasje - B3

Sett fra sjøsiden
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Informasjon
Småje, Førresfjorden

8 leiligheter med parkeringsetasje i Tysvær kommune

Lovverket:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av
ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller
hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer
blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppførings-
lova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadopp-
føringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan
selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er først inngått når både kjøper og selger har signert
kjøpekontrakt.

Boligtype:
Leilighet

Eierforhold:
Selveier

Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunn-
areal:
Tysvær kommune gnr. 79 bnr. 1064. Endelig adresse foreligger ikke
på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Tomtens
totale areal er 1.415 m2.

Bebyggelsens arealer:
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt
hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens
yttervegger inklusive evt. boder. 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 be-
regningene er foretatt på tegninger.

Byggemåte:
Se vedlagt leveransebeskrivelse.

Tilvalg og endringer:
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres
rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering
av tekniske løsninger og valg av materialer. Det vil i denne forbind-
else ikke bli anledning til å bytte leverandør og det vil ikke bli anled-
ning til å utføre egeninnsats i leiligheten. Selger er uansett ikke
forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova §9. Etter
igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøps-
avtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og
endringer kan være utgått.

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.
Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til
boligformål. Boligene seksjoneres som en boenhet – eierseksjon,
hvor utleie er tillatt.

Heftelser:
Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av sameiets
legalpant i hver seksjon jf. Lov om eierseksjoner.

Tinglyste forpliktelser og rettigheter:
Følger av grunnboksutskrift som er vedlegg til kjøpekontrakt.

Likningsverdi:
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbind-
else med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med ut-
gangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk
Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er
folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien
for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40
prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som bl.a. er regulert til bolig. For
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som om-
fatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader:
Se vedlagte prisliste.

Omkostninger:
Se vedlagte prisliste.

Betalingsplan:
Kjøpesummen og omkostninger betales i sin helhet innen overtag-
else. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra Ck Eiendom AS eller
underleverandører og skal være innbetalt innen overtagelse.

Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver):
Meglers vederlag er avtalt til fastpris pr enhet, kr. 50.000 + mva. I til-
legg betaler oppdragsgiver gebyr for tilrettelegging og meglers
direkte utlegg.
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Fra ekstern parkeringsplass.

Energimerking:
Energimerking er pr dags dato ikke utført. Energimerking må 
foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Sameiet:
Området er planlagt å bestå av ett boligselskap. Den daglige driften
vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65,
eierseksjonsloven. Det vil bli avholdt møte hvor sameiet stiftes og
det legges opp til at Haugesund boligbyggelag skal være forret-
ningsfører. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet ene-
rett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer.

Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er
pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett
fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen for-
valtes etter retnings- linjer og vedtekter som fastsettes av sam-
eiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal

utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har
en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdig-
stilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så
snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang
saks- behandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at
ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan
det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eiersek-
sjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. 

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en trans-
aksjon:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitima-
sjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighets-
havere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten
til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgs-
objektet.
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Situasjonskart Småje

Kontakt:
Meglerhuset Rele

Haraldsgata 139
Pb. 505, 5505 Haugesund
Org.nr.: 997 175 565

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Georg Berg
Megler MNEF
97 95 12 00

Selger/utbygger:
Ck Eiendom AS
Org.nr.: 988 723 975

Entrepenør:
Vigor Bygg AS
Org.nr.: 917 292 531

Hjemmelshaver:
Ck Eiendom AS

Design og produksjon prospekt:
Vinnarskalle.no



19

Notater: 



Vi gleder oss til å fortelle deg mer. 

Kontakt oss i dag.

Viktoriahjørnet, inng. Sørhauggata / Haraldsgaten 139, 5527 Haugesund

Haugesund Telefon: 52 73 15 00 / post@meglerhuset-rele.no

meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF

90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF

97 95 12 00
georg@meglerhuset-rele.no


