
Innskudd: 937 500 + omk
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Forehammar 23, 5533 HAUGESUND
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                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 3 Bnr. 415

i Haugesund kommune

AREAL: 

Bra: 89 m2

PRIS: 

Innskudd: 937 500,-

+ Fellesgjeld: 2 812 500,-

+ Omkostninger: 5 592,-

Totalpris: 3 759 692,-



Kort om eiendommen

Helt ny og 
innflytingsklar 3-
roms!

Velkommen til denne splitter nye leiligheten i populære Skåredalen! 

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder 2 soverom, romslig stue, flott kjøkken med 

integrerte hvitevarer, lekkert, fliselagt baderom med varmekabler i gulv, separat WC og 

vaskerom. Fra stuen har man utgang til en fantastisk terrasse på hele 84 kvm! 

Terrassen har overbygg som gjør at du kan ta kosen ute og nyte den flotte utsikten, 

uavhengig av været. Leiligheten er tegnet av arkitektkontoret Brekke Helgeland og er 

tenkt tilpasset en moderne stil. Medfølgende parkeringsplass og sportsbod i 

garasjeanlegg. 

Boligen ligger fint til på toppen av Skåredalen med utsikt og gode solforhold. Skåredalen 

er et attraktivt sted å bo, med nærhet til skoler, barnehager, butikker og flotte 

turområder!
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Skåredalen
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Skåredalstoppen 
Rolig og populært område med nærhet til "alt"!  

Skåredalen er et meget populært sted å bosette seg for barnefamilier, grunnet det 

trivelige bomiljøet og enkel tilgjengelighet til "alt", herunder barnehager, skole, 

dagligvareforretninger, offentlig transport, handelsområdet Raglamyr og fantastiske 

tur/rekreasjonsområder som Steinsfjellet og Djupadalen. I umiddelbar nærhet finner 

dere stort friområde med lekeplass og ballplass.

Steinsfjellet er en slags samlebetegnelse for friområdet/platået øst i Haugesund. På 

toppen av Steinsfjellet troner den gamle tv-masten - Dette er et flott utsiktspunkt hvor 

man kan skue utover byen og havet i vest. Videre kan man bevege seg østover på 

platået. Her er det anlagt turvei inn til Krokavatnet, og ellers er det turstier opp til 

topper som Søre Krokvassnut, Presten, Såt og helt bort til Nesheim og Håvåshytta. 

Steinsfjellet har egen kafé/seter, Kringsjå, som normalt holder åpent søndager mellom kl. 

10 og 14. Kringsjå er et ypperlig mål for de minste turgåerne, ikke minst ettersom det er 

mulighet for vafler og saft når man kommer frem (i åpningstiden). Det går sti opp til 

Steinsfjellet og Kringsjå både fra Skåredalen og parkeringen på Steinsfjellet. Deler av 

Steinsfjellet “holdes ryddig” av villsauer hele året.

Djupadalen er kanskje det mest populære rekreasjonsområdet i Haugesund. Enten du 

skal lufte den firbeinte, jogge eller ta med familien på søndagstur finnes det et vell av 

muligheter med stier og turveier. I hjertet av Djupadalen ligger Eivindsvatnet, som er et 

godt utgangspunkt for spennende turer. Herfra kan dere til eksempel gå opp til 

Steinsfjellet, Kattanakk, utsiktspunktet Årkjå eller en barnevennlig runde rundt selve 

vannet, gjerne med en velfortjent sjokoladepause i gapahuken. I sommerhalvåret er 

Eivindsvatnet et yndet sted for badeglade i alle aldre.



Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder

Entré, stue, kjøkken, 2 soverom, baderom, WC og bod/vaskerom. 

Hver leilighet får bruksrett til 1 stk. parkeringsplass i lukket garasje, sykkelparkering og 

sportsbod på ca. 5 m2.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0278/21

Adresse:
Forehammar 23, 5533 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 3 Bnr. 415 Snr. 15 i Haugesund kommune

Leilighetsnummer:
205

Eiers navn:
A Utvik AS

Prisantydning/Innskudd:
937 500,-

Kjøpers omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i 
tillegg til innskuddet:

430,- Registrering av avtale om borett
430,- Hjemmelsovergang
430,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
4.100,- Boligkjøpeperforsikring (Valgfritt)
----------------
5 592,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i 
Haubo kr. 400,-.

Felleskostnader løper også fra 
innflyttingstidspunktet (se eget pkt.) Det tas 
forbehold om endringer på størrelsen på 
gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlig 
myndighet.

Andel fellesgjeld:
2 812 500,- pr. dato 11.06.2021

Total kjøpesum:
Prisantydning: 937 500,-
+ Fellesgjeld: 2 812 500,-
+ Omkostninger: 5 592,-
Totalt: 3 759 692,-

Felleskostnader/Husleie:
6 394,- per mnd.
Altibox grunnpakke, renter fellesgjeld, 
kommunale avgifter, renovasjon, felles 
forsikring, forretningsførerhonorar, div. 
vedlikehold m.m.

Etter avdragsfri periode på 10 år vil 
felleskostnadene øke til 12.401,-

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Andel

Utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for 
inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person 
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd 
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Standard:
Entré: Innbydende entré med plass til å henge 
fra seg yttertøy og sette fra seg sko. Lys 
eikeparkett på gulv, spotter i tak og slette 
vegger. 

Stue: Flott og romslig stue med plass til både 
sofagruppe og spisebord med stoler. Rommet er 
lyst som gir en deilig følelse året rundt. Her har 
du vinduer fra gulv til tak som slipper inn rikelig 
med naturlig dagslys, og ikke minst en flott 
utsikt! Fra stuen har du også utgang til en stor 
og solrik terrasse på hele 84 kvm. Her gjør det 
heller ingenting regner en sommerdag. 
Terrassen har nemlig overbygg som gjør at du 
kan ta kosen ute og nyte den flotte utsikten. 
Det er tilrettelagt for innglassing slik at dette 
enkelt kan monteres senere.
Det er installert varmepumpe i stuen. 

Kjøkken: Den åpne stue- kjøkkenløsningen er 
både sosial og praktisk. Her kan man stå å lage 
mat samtidig som man prater med gjestene. 
Lekker kjøkkeninnredning i grått, med god 
skapplass. Her er det integrerte hvitevarer som 
kombiskap, komfyr, induksjonstopp og 
oppvaskmaskin.

Soverom: Denne leiligheten har totalt to 
soverom. Hovedsoverommet er romslig med 
plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord. 
Soverom 2 passer utmerket som gjesterom, 
barnerom eller kontor. 

Baderom: Lekkert baderom med stilrene og 
moderne fliser på vegger og gulv. Badet 
inneholder vegghengt toalett, stort dusjhjørne 
med garnityr, lys baderomsinnredning med vask 
og speil med lys. Varmekabler i gulv. 

WC: Separat WC med vask og vegghengt 
toalett. Perfekt når man har gjester på besøk! 

Bod/vaskerom: Praktisk innvendig bod med 
opplegg for vaskemaskin. 

Bod: I tillegg til bod i leilighetene er det 
sportsboder til alle. Her kan du oppbevare alt av 
utstyr og innrede med smarte hylleløsninger om
du ønsker det. Så slipper du å ha julepynt, ski 
og fiskestenger inne i leiligheten!

Leiligheten er tegnet av arkitektkontoret Brekke 
Helgeland og er tenkt tilpasset en moderne stil. 

Overflater:
Gulv: Hvitpigmentert eikeparkett, fliser på bad, 
våtromsbelegg i bod.
Vegger: Sparklet og malt gips, fliser på bad.
Himlinger: Sparklet og malt gips.

Areal:
Bra: 89 m² 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2021

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3-rom

Etasje:
2. etg.
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Parkering:
Parkeringsplass i felles, lukket garasjeanlegg 
medfølger. Mulighet for El-bil ladning (kostnad 
for evt. ladepunkt tilkommer!).

Byggemåte:
Fra leveransebeskrivelse: 
Ytterveggene blir kledd med liggende/stående 
kledning. Type/farge avklares endelig i 
samarbeid med utbygger og arkitekt. Takrenner 
og taknedløp tilkobles overvannssystemet. 
Ytterdører og porter til fellesanlegg, 
garasjeanlegg, felles ganger og korridorer 
leveres malt i farge bestemt av arkitekt. 
Terrasser i 1. etasje får trykkimpregnerte 
materialer i henhold til tegning. Terrasser i 2. og 
3. leveres med tett dekke jfr. tegning.

Innvendig: Vertikale lyd/ brannskillevegger 
mellom boligene monteres i henhold til 
byggeforskriftene, med støpte 
dekker/etasjeskiller.

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk 
vurdering av boligen, da den er nyoppført..

Oppvarming:
Luft-vann varmepumpe med viftekonvektor 
uten kjøling, og varmekabler på baderom.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er ikke energimerket på tidspunkt for 
utarbeidelse av salgsoppgave. Boligene bygges 
iht. Husbanken sine krav til energi i tillegg til 
gjeldende byggeforskrifter. Energimerking må 
foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Beskaffenhet:
I samarbeid med arkitekt og Haugesund 
kommune utarbeides det fine uterom til felles 
glede for sameiet. Innkjørsel, interne gangveier, 
felles parkeringsplasser og lekeplass

Tomteareal:
4.562 m² 

Tomt/Eierform:

Eiet felles tomt

Adkomst:
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra 
Meglerhuset Rele ved annonserte 
fellesvisninger.

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av boligbebyggelse.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se 
www.skatteetaten.no,-
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør.

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Hvitevarer:
Hvitevarer på kjøkken medfølger.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen blir tilknyttet offentlig nett. 
Offentlig veg til gatetun.

Diverse:
- Balansert ventilasjonsanlegg med tilluft / 
avsug fra kjøkken, bad og bod med tilluft i alle 
oppholdsrom. 
- Røropplegget blir levert i "rør i rør" system med 
kontrollskap.

- 200 liters varmvannsbereder samt avløp og 
kran til vaskemaskin finnes i bod.

I nye bygg vil det normalt oppstå riss i/ved 
skjøter og sammenføyninger, dette på grunn av 
setninger og uttørking av materialer. Det 
påpekes at dette ikke er 
reklamasjonsberettiget.
Boligen ryddes og det blir foretatt en enkel 
utvask før overtakelse.

Prosjektet var i starten tiltenkt å utgjøre et 
sameie. Det er nå bestemt at det skal etableres 
et borettslag i stedet. Leilighetene vil dermed få 
andelsnummer når dette er etablert. Utvik er i 
en prosessen med dette. 

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Vi oppfordrer 
interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Grunndata 
2015/129649-1/200 12.02.2015 
Registrering av grunn

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjonsplikt på eiendommen.

Forkjøpsrett:
Ved første gangs overdragelse av leiligheten 
utløses ingen forkjøpsrett.

Styregodkjennelse:
Vedtektsbestemt styregodkjennelse er ikke en 
forutsetning for handelen. Kjøper er forpliktet til 
å gjennomføre handelen uavhengig av om 
kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent 
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for 
å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2).

Lånevilkår fellesgjeld:
Trinn 1:
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Fellesgjeld: 2.812.500,-
Innskudd: 937.500,-
Rente: 1,75%
Antall år: 30 
Lån: 25.537.500,-
Rente p.a.: 446.906,-
Rente pr/mnd: 37.242,-

Felleskostnader: 2.292,-
Renter for denne andelen: 4.102,-

Etter avdragsfri periode på 10 år vil 
felleskostnadene øke til 12.401,-

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er avtalt til fastpris, kr. 
62.500,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Overnevnte sats er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse.

Personopplysninger:

Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) som driver med 
eiendom og har ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring. Kjøper har samme 
rettigheter etter avhendingsloven, uavhengig av 
om selger har tegnet boligselgerforsikring eller 
ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Salgsoppgavedato:
2021-06-17

Lovanvendelse:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med 
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova LOV-1997-06-13-43), i 
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 
§ 12 og evt. § 47. I tilfeller hvor kjøper er 

profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger 
kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Ansvarlig megler/Kontakt:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Kontakt:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97951200
georg@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
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annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.

Informasjon om borettslag:
Ønsker du ytterligere informasjon om 
borettslaget, kan vedtekter og husordensregler 
m.m. sees hos megler.

Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:
Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom 
borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om 
oppussing, vedlikehold og påkostninger av 
bygninger og fellesarealer. Borettslagets 
generalforsamling velger styre og behandler 
regnskap, budsjett og andre viktige saker som 
for eksempel bygningenes behov for 
utbedringer.

Utgangspunktet er at kun privatpersoner kan 
kjøpe og eie en bolig i et borettslag, og det er 
restriksjoner på utleie. 

Borettslagsmodellen bygger på 
brukereierprinsippet, som innebærer at den som 
eier andelen også er den som skal bo der. Som 
en følge av dette har borettslags-loven regler 
om hvem som kan eie andeler i borettslag.
Utgangspunktet er at bare fysiske personer 
kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan 
bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller 
andre kan eie en andel sammen, men det 
forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne 
bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra 
regelen bla. at bare fysiske personer kan eie 
andeler i borettslag og at andelseieren bare kan 
eie en andel.

Fellesgjeld og felleskostnader:
Når et borettslag stiftes og bygningene 
oppføres er finansieringen normalt todelt. En del 
- innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper og 
er den delen som kjøper selv fremskaffer ved 
kjøpet. Den resterende delen - som kan være 
fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et lån 

som borettslaget tar opp og tilbakebetales av 
fellesskapet/ andelseierene. Det er svært viktig 
å legge sammen både innskudd og andel 
fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.

Ved senere overdragelser har normalt 
markedsprisen/ salgssummen vært tildels 
betydelig høyere enn det opprinnelige 
innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig 
marked kan den også være lavere. Renter og 
avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de 
månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes 
borettslagets ordinære drift så som forsikring, 
offentlige avgifter, forretningsførsel og en del 
vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er 
fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet 
kunne gi store endringer i de månedlige 
kostnadene. Videre er det ikke uvanlig at nye 
borettslag har en avdragsfri periode på sine 
felleslån. Når borettslaget begynner å betale 
avdrag kan dette gi tildels kraftig økning av 
felleskostnadene. Nærmere informasjon om 
slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.

Kan man bli ansvarlig 
for naboens gjeld?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig 
for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke 
borettslaget andre "inntekter" enn den 
månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier. 
Dersom noen av disse slutter å betale sitt 
månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i 
laget og kan føre til at fellesutgiftene 
(midlertidig) må økes for at laget skal klare å 
betale sine forpliktelser til långivere, kommune, 
forsikringsselskap mv. Dersom enkeltbeboere 
misligholder sine månedlige innbetalinger av 
felleskostnader kan borettslaget imidlertid til 
slutt kunne selge den enkelte andelen på 
tvangssalg og derigjennom få dekket inn sitt 
tilgodehavende - forutsatt at salgssummen er 
høy nok til å dekke utestående felleskostnader 
og evt. andre krav.

IN-ordning, Sikringsfond mv.:
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den 
enkelte andelseier kan inngå avtale om å 
nedbetale hele eller deler av sin andel av 
felleslån. Man vil da få lavere månedlige 
felleskostnader. Redusert andel av 
felleskostnader vil normalt føre til at den som 
evt kjøper den aktuelle boligen senere må 

finansiere en større del av kjøpesummen selv.
Videre er noen borettslag tilknyttet 
sikringsordninger som gjør at borettslagets 
risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres 
betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere 
informasjon om dette vil fremkomme av 
salgsoppgaven.

Skåredalen FOREHAMMAR 23



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



SKÅREDALEN FOREHAMMAR 23



Budskjema
For eiendommen: Forehammar 23, 5533 HAUGESUND
Andelsnr.  i 
Oppdragsnummer: 1-0278/21
basert på salgsoppgave datert 17.06.2021



SKÅREDALEN FOREHAMMAR 23





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Elise Knutsen Skogland  /  T: 94861650  /  elise@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


