
Prisant: 1 650 000 + omk
og andel fellesgjeld

Haugesund - Skeisvang
Stordgata 10B, 5522 HAUGESUND



SKEISVANG STORDGATA 10B2

                                                                       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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MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har han 

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap og 

erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om at 

Marius er født med en gedigen indre «drive». Marius har 

bachelor i eiendomsmegling ved BI i Stavanger og 10 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Andelsleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 26 Bnr. 755

i Haugesund kommune

ANDEL:

Andelsnr. 80

i Søre Skeisvann Borettslag

AREAL: 

P-rom: 70 m2 

Bra: 86 m2

PRIS: 

Prisantydning: 1 650 000,-

+ Fellesgjeld: 559 702,-

+ Omkostninger: 12 349,-

Totalpris: 2 222 051,-



Kort om eiendommen

Tiltalende 
leilighet  med 
innglassert 
balkong 
Renovert og meget tiltalende leilighet. Boligen er innredet med eikeparkett på alle gulv, 

foruten bad som har fliser. Hovedsakelig listfrie overganger mellom helsparklede 

mur/gipsvegger, helsparklet tak. Den inneholder blant annet 2 soverom, flott IKEA-

kjøkken, delikat baderom og vestvendt terrasse.  Attraktiv og sentral beliggenhet på 

Skeisvang. Kort veg til skoler, barnehager, idrettsanlegg og butikker. Innglassert balkong.
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Dette er en bolig med god standard og høy trivselsfaktor.
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Her er integrert hvitevarer Stue
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Her er integrert platetopp, komfyr, oppvaskmaskin og kombiskap
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Hvit benkeplate og fliser over benken.
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Boligen er innredet med eikeparkett på alle gulv, foruten bad som har fliser.
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Hovedsoverom med  stor garderobe

18 SKEISVANG STORDGATA 10B



19SKEISVANG STORDGATA 10B



Soverom nr. 2
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Meget delikat, utbygget og fullfliset baderom
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Praktisk seksjon med opplegg for vaskemaskin.



Innglassert balkong
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Vangen
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HTG Fasade



Skeisvang
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Skeisvang
Kort vei til skoler, barnehage, idrettsanlegg og 

butikker 
Attraktiv og sentral beliggenhet på Skeisvang. Kort veg til skoler, barnehager, 

idrettsanlegg og butikker. Haugesund ishall ligger like i nærheten. Gymnasbanene ligger 

like ved boligen for de som er fotballinteresserte.

Sentrum ligger i gangavstand fra boligen. Her har man med andre ord de fleste 

fasiliteter i umiddelbar nærhet.

Vangen ligger like utenfor inngangsdøra og innbyr til rolige spaserturer i flotte 

omgivelser. Her kan man mate endene, eller ta seg en joggetur. Alt etter behov!

Matvarebutikker er det flere av i området. Man har Kiwi like ved boligen. Man har også 

Rema 1000 i kort gangavstand.



Planløsning

Innhold
Fin og innholdsrik leilighet med god planløsning. 

Leiligheten er ombygget, ligger i fjerde etasje og inneholder:

Gang, bod, 2 soverom, bad m/wc/dusj/vask/utt. vaskemaskin, stue og kjøkken i åpen 

løsning m/utgang til terrasse.
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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:
1-0065/19

Adresse:
Stordgata 10B, 5522 HAUGESUND

Andel:
Andelsnr. 80 i Søre Skeisvann Borettslag.

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 26 Bnr. 755 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Øyvind Blålid

Prisantydning:
1 650 000,-

Kjøpers omkostninger:
430,- Hjemmelsovergang
430,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
7 187,5,- Forhåndsprøving av forkjøpsrett
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------
12 349,5,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i 
Haubo kr. 400,-. Deretter kr. 250,- per år. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. 
Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil 
endre de totale omkostningene med kr. 2 800,-.

Andel fellesgjeld:
559 702,- pr. dato 28.09.1988

Total kjøpesum:
Prisantydning: 1 650 000,-
+ Fellesgjeld: 559 702,-
+ Omkostninger: 12 349,-
Totalt: 2 222 051,-

Felleskostnader/Husleie:
4 531,- per mnd.

Andel fellesutgifter omfatter:

Renter og avdrag av fellesgjeld (nylig økt 
grunnet oppgradering av fasade og innglassing 
av balkonger), øvrige driftskostnader som 
vaktmestertjenester, renhold og snørydding, off. 

avgifter (vann og avløp), felles forsikring av 
bygningsmassen, kabel-TV, forretningsførsel mv.

Eiendomstype:
Andelsleilighet

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:
Renovert og meget tiltalende leilighet. Boligen 
er innredet med eikeparkett på alle gulv, foruten 
bad som har fliser. Hovedsakelig listfrie 
overganger mellom helsparklede 
mur/gipsvegger, helsparklet tak. Dette er en 
bolig med god standard og høy trivselsfaktor.

Romslig stue og kjøkken i åpen løsning. Meget 
luftig rom med hele 2,65 takhøyde. Stuen har 
god plass til både sofagruppe og spisebord. 
Downlights i tak, samt utgang til vestvendt 
terrasse.

IKEA kjøkkeninnredning i lys valnøtt og høyglans 
hvit. Her er integrert platetopp, komfyr, 
oppvaskmaskin og kompiskap. Hvit benkeplate 
og fliser over benken.

Meget delikat, utbygget og fullfliset baderom 
med varmekabler i gulv. Dette inneholder 
høyglans hvit seksjon med nedfelt vask, 
dusjløsning i herdet glass og vegghengt toalett. 
Grohe blandebatteri på seksjon og i dusj. 
Praktisk seksjon med opplegg for vaskemaskin. 
Downlights i tak, stilfull kontrastvegg i dusj.

Leiligheten er i følge forrige eier totalt ribbet og 
innredet på ny. Alt elektrisk er nytt, samt nytt 
rør-i-rør anlegg i hele leiligheten.

Nye vinduer er nylig satt inn i regi av 
borettslaget.

Kabel-tv og porttelefon

Areal:
P-rom: 70 m² 
Bra: 86 m² 

Bruksareal: 
86 kvm
Primærrom:
70 kvm Bad/vaskerom, stue/kjøkken, 2 soverom

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1960

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3-rom

Etasje:
4. etg.

Parkering:
Parkering på felles oppstillingsplass.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Bygningen er oppført i betong, trekonstruksjon.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 09.06.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Hovedsakelig elektrisk. Varmekabler i gulv på 
bad.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.
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Energimerking:
Boligen er energimerket G Rød
Energimerke G og oppvarmingskarakter RØD

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet uteområde med plen og 
prydbusker. Asfaltert parkering.

Tomteareal:
16180.5 m² 

Tomt/Eierform:
Felles, eiet tomt

Adkomst:
Boligen ligger like bak Djerv-huset. 

Det vil bli skiltet med visningsskilt fra 
Meglerhuset Rele til fellesvisning.

Overtakelse:
Overtakelse av boligen 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,-

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:
Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr 

medfølger, gis det ingen
garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og 
levetid på disse.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet det offentlige 
avløpsnettet.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest datert 27.05.1960, kan besiktiges 
hos megler.

Ferdigattest for fasadeendring og rehabilitering 
av parkeringsareal, datert 21.12.00, kan 
besiktiges hos megler.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Legalpant:
Borettslaget har legalpant for forfalte 
felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 
2G (G er folketrygdens grunnbeløp)

Konsesjonsplikt:
Det er ikke konsesjonsplikt ved kjøp av 
leiligheten

Borettslag:
Søre Skeisvann Borettslag
Org.nr.: 953459817

Vedtekter/husordensregler
Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
godt inn i sameiets/borettslagets vedtekter, 
husordensregler, regnskap og 
innkalling/protokoll fra tidligere 
sameiemøter/generalforsamlinger.

Regnskap/budsjett
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, 
budsjett og årsberetning.
Dokumentene vil være tilgjengelig hos 
meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at 
fellesgjeld og felleskostnader kan variere over 
tid som følge av beslutninger foretatt i 
generalforsamling.

Forkjøpsrett:
Borettslagets medlemmer har forkjøpsrett etter 
borettslagslovens bestemmelser. Etter 
budaksept vil borettslaget bli kontaktet med 
forespørsel om noen av medlemmene ønsker å 
benytte seg av forkjøpsretten, samt søknad om 
godkjennelse av budgiver dersom 
forkjøpsretten ikke benyttes.

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:
Lånenummer: 32408269902, Haugesund 
Sparebank, Hovedkontor
Serielån, 2 terminer per år.
Rentesats per 25.08.2020: 1.76% pa.
Antall terminer til innfrielse: 47
Saldo per 25.08.2020: 12 940 022
Andel av saldo: 101 949
Første termin/første avdrag: 30.06.2014 
Siste termin 31.12.2043
NIBOR LÅN

Lånenummer: 32408403072
Haugesund Sparebank, Hovedkontor
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 25.08.2020: 1.95% pa.
Antall terminer til innfrielse: 78
Saldo per 25.08.2020: 59 002 487
Andel av saldo: 464 855
Første termin/første avdrag: 28.12.2019 
Siste termin 28.06.2059
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Sikringsordning fellesgjeld
Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning 
som gir en sikkerhet for manglende innbetaling 
av felleskostnader.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert:
Fastpris: 28 981,-
Markedspakke: kr. 22.900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10.000,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om 
hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til 
Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om 
hvitvasking innehar også strenge regler om 
kontroll av legitimasjon fra alle parter i 
handelen, herunder, selger, kjøper og 
fullmektiger for disse.

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:
I henhold til personopplysningsloven gjør vi 
oppmerksom på at interessenter kan bli 
registrert for videre oppfølgning.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Eierskifteforsikringen dekker selgers 
ansvar for eventuelle mangler ved eiendommen 
etter Lov om avhending av fast eiendom.

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.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
2021-06-24

Lovanvendelse:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 

opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

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

Kontakt:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@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 
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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 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.

Nabolagsprofil
https://profil2.nabolag.no/1940568

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.
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