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THAULOWS VEI 6

Borgen består blant annet av boligområdene på Smestad,
Grimelund, Heggeli, Frøen og Nordre Skøyen. Smestad
boligområde har sitt navn etter Smestad gård som ble
utparsellert til villabebyggelse i årene etter at Smestadbanen ble
bygget i 1912.

De tidligere bydelene Vinderen og Røa ble fra 2004 slått sammen
til Vestre Aker. Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum og
bydelene Ullern, Frogner og Nordre Aker. Bydelsadministrasjonen
holder til på Røa. Navnet Aker henspiller på det eldste
gårdsnavnet i Oslo, som er fra eldre jernalder. Bydel Vestre Aker
omfatter blant annet Sørkedalen, Bogstad, Røa, Holmenkollen,
Ullerntoppen, Voksenkollen, Slemdal, Ris og Vinderen.
Bydelsadministrasjonen ligger i Sørkedalsveien 148, det tidligere
FO-bygget, Forsvarets Overkommando. Nærmeste nabo er
Gardeleiren, leiren for Hans Majestet Kongens Garde.

FAKTA OG

DEMOGRAFI
I DETTE

OMRÅDET
ER I GJENNOMSNITT

AV BOLIGENE MELLOM 60 OG 120 KVM

36%

ER BARNEFAMILIER

5%

34% ER GIFT

55% HAR HØYSKOLEUTDANNING

45% HAR INNTEKT OVER 300.000

63% EIER SIN EGEN BOLIG

22% EIER HYTTE

81% AV BOLIGENE ER ELDRE ENN 20 ÅR

55% BOR I ENEBOLIG ELLER REKKEHUS

89% AV EIENDOMMENE HAR PRIS OVER KR. 2,5
MILL
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Plantegning
BolIgen

“Det er mange gode 
historier og mye 
fin sjel i veggene  

i dette huset.  
Jeg håper det blir solgt 

til noen som tar  
vare på det,  

og vil trives her.” 
 Ellen Steen

Tidligere eier

KJeller XXXm2

Nyverdi AS

Epost: post@nyverdi.no
Telefon: 93440100/32795599

Org.nr: 989 150 987

Verdi- og lånetakst
over

Gnr. 37 Bnr. 21 

0369 Oslo
OSLO KOMMUNE

Utført av:
Andreas Grønstad Jahnsen

Befaringsdato: 26.11.2012
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Jeg heter Petter Birkrem og startet min eiendomsmegler-
karriere hos Areal eiendomsmegling for 12 år siden.  
I 2004 var jeg  med å starte Privatmeglerens første kontor 
på Frogner, og var også i flere år partner der. I dag er jeg 
partner og eiendomsmegler hos Eie eiendomsmegling på 
Eie Ullevål stadion. Jeg har meget god erfaring med salg 
av brukte og nye prosjekterte eiendommer både i Oslo og 
på fjellet i Trysil. Jeg trives med å jobbe med mennesker, og 
er opptatt av å ta vare på kjøper og selger på en riktig og 
profesjonell måte. Ellers er jeg en sporty familiefar til tre 
aktive barn. Min store interesse for ski og fjell dyrkes om 
vinteren, på sommeren trives jeg ved sjøen.  
Mobil : 932 62 900  Direktenr. kontor: 23 00 80 50 
E-post: pb@eie.no

Jeg heter Sisilie Berg og har jobbet som eiendomsmegler  
i  8 år. Først i Aktiv/Terra kjeden, så i Eie avd. Ullevål stadion  
fra 2012.
 
Her jobber jeg som koordinator for hele kontoret. Jeg har 
bakgrunn som flyvertinne, og er service innstilt og flink med 
mennesker. Jeg er utadvendt og har et stort nettverk som jeg 
bruker aktivt i min jobb. Jeg er opptatt av å ivareta både kjøper 
og selger av en bolig, og har vært med på å sette prisrekorder i 
mitt område. Ellers liker jeg å reise, trene, danse samt tilbringe 
tid med familien min. 
 
Mobil : 932 62 900  Direktenr. kontor: 23 00 80 50  
E-post: sb@eie.no

Eie Ullevål stadion er et veletablert kontor som 
ble startet opp i 2004. Vi er et av Eies mest selgende 
kontorer med en god sammensetning av lang erfaring og 
kompetanse blant våre ansatte. Vi er opptatt av kvalitet 
og yte god service til våre kunder enten de skal selge 
hjemmet sitt eller er på jakt etter et nytt. Vår portefølje 
består av boliger i vårt nærområde samt at vi har store 
markedsandeler i fritidsmarkedet på Trysil og Norefjell. 
De siste årene har vi også oppnådd en posisjon innenfor 
bygårdssegmentet.  
Eie Ullevål stadion ble en del av Eie-kjeden i 2012.

Kort om oss
Intro

Eie eiendomsmegling er Norges største privateide 
meglerkjede med 21 kontorer i Norge.
Eies visjon er å drive skikkelig eiendomsmegling, og 
dette har alle Eies meglere under huden. Kunder av Eie 
skal oppleve oss som verdiskapende enten vi forvalter 
boligselgerens viktigste verdier på best mulig måte eller 
oppfyller boligdrømmen for boligkjøper.
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Plantegning
BolIgen

1. etg. 
BtA: 104 kvm
BrA/P-rom: 94 kvm
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Din nye 
bolig:

Plantegning
1. etg. / 104m2,  2. etg. / 100m2,  U. etg. / 90m2
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Plantegning
BolIgen

2. etg.
BtA 100 kvm
BrA/P-rom: 91 kvm 

U. etg. 
BtA: 90 kvm
BrA:71 kvm 
hvorAv P-rom: 70kvm 
og S-rom: 11 kvm
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“Det er mange gode 
historier og mye 
fin sjel i veggene  

i dette huset.  
Jeg håper det blir solgt 

til noen som tar  
vare på det,  

og vil trives her.” 
 Ellen Steen

Tidligere eier
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I norge inntraff sveitserstilen samtidig med nasjonalromantikken og stilen var framtredende innen norsk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. tidligere hadde det vært 
en trend at trehus skulle imitere mur og stein, under sveitserstilen skulle treverket fremheves. fra midten av 1850-årene og utover, får trehusene den utformingen som vi i 
dag ser på som karakteristisk sveitserstil.

typiske trekk
Tidlig i perioden dominerer laftede tømmerkonstruksjoner, senere overtar reisverk. Typiske trekk for sveitserhus er saltak med større utheng i gavl- og langvegg. I begynnelsen 
var takvinkelen lav, senere ble den brattere. Dette beskyttet panelet bedre mot været enn tidligere takkonstruksjoner. Taksperrer og bærebjelker var synlige og med utskjæringer. 
Etasjeskille, vindusomramming, søyler og rekkverk var forseggjorte med profiler og avfasinger. Tidlig i perioden var sveitserhusene gjerne malt i en hovedfarge med kontrastfarger på 
bærende og konstruktive elementer. Først rundt 1900 ble det vanlig med hvitmalte sveitserhus. De kunne ha en kontrastfarge, som for eksempel mørk vogngrønn på dører og vinduer. 
Treimitasjonsmaling, ådring, kom på moten for fullt i denne perioden.Grunnmuren var ofte høy og synlig over bakken, og dermed ble kjellerrommet mer anvendelig. På denne tiden fikk 
man også krysspostvinduer og etter hvert ble det mer vanlig med innervinduer. Vinduene ble større enn tidligere, lys og luft skulle slippe inn i huset. Åpne verandaer eller innelukkede 
glassverandaer er også et typisk kjennetegn for sveitserhus. Verandaene hadde gjerne mye snekkerglede og farget glass i vinduene.

SveItSerStIlen - SnekkergleDe og nASjonAlromAntIkk
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Din nye 
bolig:

Kjøkkenet
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kjøkken

Lekker innredning fra Strai som 
følger den klassiske stilen i huset. Ny og 
gammel stil hånd i hånd med klassisk 
porselensvask og moderne komfyr fra 
Smeg med induksjonstopp.

Kjøkkenet er sentralt plassert i huset 
med mye naturlig lys og enkel adkomst 
for å bære inn matvarer og senere 
servere de i spisestuen innenfor eller 
ute i hagen.
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Din nye 
bolig:

Spisestuen
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SPISeStUen

Innenfor kjøkkenet ligger spisestuen, 
med original brystningspanel samt flott 
peis. Tenk å nyte nyttårskalkunen her.

Legg også merke til moderne tapet mot 
det tradisjonelle brystningspanelet og 
hvor godt implementert ny teknologi er 
ved de “usynlige” panelovnene. Peisen i 
spisestuen er nyinnsatt.
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Din nye 
bolig:

Stuen
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StUen

Stue som skapt til å invitere gode 
venner, med unik kakkel/svenskeovn.
Kakkelovnen er et godt bevart smykke i 
dette rommet.
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Stue oppe med utgang til praktfull glassveranda.
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Original stukkatur med flott takmaling som skaper en unik, 
herskapelig stemning.

BIBlIotek/StUe

Original maling og stukkatur  
i himlingen.



28

glASSverAnDA

Praktfull glassveranda som kan 
lure frem poeten i selv den minst 
skrivekyndige, hvis man skuer på en 
vakker stjerneklar himmel en kveld.
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Nytt rekkverk og 
istandsatte vinduer i 
tillegg til nye dekker 
på balkongene med 
membran.
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“i gamle dager het huset  
”Villa Fagerborg”.  

Det hadde vært gøy  
om de nye eierne  

blåste støv av det navnet,  
selv om Fagerborggaten 

ligger et stykke unna.” 
 Ellen Steen

Tidligere eier
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Din nye 
bolig:

Soverommet
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Store lySe Soverom

Store, lyse og sjarmerende soverom 
det er lett å føle seg  hjemme og 
velkommen i.
Legg merke til de gjennomgående 
tregulvene som er malt lyse i hele 
huset. Det lagt inn ny isolasjon i skråtak 
og flatepartier, slik at denne etasjen 
fremstår som tidsmesssig.
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Soverom

Stort masterbedrom som trolig kan 
bidra til verdens beste søvn.
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Stort soverom med utgang til solfylt balkong. Hadde det vært noe  
å gå ut på balkongen hver morgen, strekke hendene i været  

og ønske en ny dag velkommen?
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Stort soverom med utgang til solfylt balkong.

BAlkong

Tenkt deg å møte en ny dag med 
morgensol og nykvernet kaffe på ny 
balkong.
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Din nye 
bolig:

badet
Alle bad i boligen er renovert - nye rør, avløp og sluk  

gir trygghet i gammelt hus. Fliser og innredning  

er særskilt valgt for å harmonere med stilen forøvrig i huset.
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BADet

Dusjnisjen innenfor masterbedrom. 
Kjenn litt på luksusfølelsen, da vel?
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Nytt bad med dusjnisje.
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Servant med gammeldags 
servantbatteri for en håndvask kan vel 
også gjerne føles litt lukseriøs?
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Inngangsparti med håndlagde gulvfliser. Her har folk kommet og gått 
siden Oslo het Kristiania.
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Vaskerom som er klargjort for dusj.  
De unike flisene på gulvet er håndlagde.

WC

WC rett innenfor inngangen.  
Også her er det håndlagde fliser.
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Utsikt fra stuen i 2. etg.
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Ditt nye nabolag
Info

hegermAnnS gAte 4C

INFO

Ditt nye nabolag
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BLOKK

THAULOWS VEI 6

Borgen består blant annet av boligområdene på Smestad,
Grimelund, Heggeli, Frøen og Nordre Skøyen. Smestad
boligområde har sitt navn etter Smestad gård som ble
utparsellert til villabebyggelse i årene etter at Smestadbanen ble
bygget i 1912.

De tidligere bydelene Vinderen og Røa ble fra 2004 slått sammen
til Vestre Aker. Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum og
bydelene Ullern, Frogner og Nordre Aker. Bydelsadministrasjonen
holder til på Røa. Navnet Aker henspiller på det eldste
gårdsnavnet i Oslo, som er fra eldre jernalder. Bydel Vestre Aker
omfatter blant annet Sørkedalen, Bogstad, Røa, Holmenkollen,
Ullerntoppen, Voksenkollen, Slemdal, Ris og Vinderen.
Bydelsadministrasjonen ligger i Sørkedalsveien 148, det tidligere
FO-bygget, Forsvarets Overkommando. Nærmeste nabo er
Gardeleiren, leiren for Hans Majestet Kongens Garde.

FAKTA OG

DEMOGRAFI
I DETTE

OMRÅDET
ER I GJENNOMSNITT

AV BOLIGENE MELLOM 60 OG 120 KVM

36%

ER BARNEFAMILIER

5%

34% ER GIFT

55% HAR HØYSKOLEUTDANNING

45% HAR INNTEKT OVER 300.000

63% EIER SIN EGEN BOLIG

22% EIER HYTTE

81% AV BOLIGENE ER ELDRE ENN 20 ÅR

55% BOR I ENEBOLIG ELLER REKKEHUS

89% AV EIENDOMMENE HAR PRIS OVER KR. 2,5
MILL



51

  e
ie

  

BEFOLKNINGEN

Oslo 304 511 Oslo 599 230
Vestre Aker 20 432 Vestre Aker 44 332
Volvat 524 Volvat 1 017
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0-12 år 13-18 år 19-34 år 35-64 år over 65 år

Kommune: Oslo 599230 304511

Bydel: Vestre Aker 44332 20432.378757368

Grunnkrets: Volvat 1017 524.168799698

TRANSPORT

Oslo Gardermoen 50.6 km

Oslo S 3.9 km
Skøyen 2.5 km

Frøen 0.2 km*

Majorstuen 0.7 km*

Volvat 0.2 km*

SPORT
Frogner Stadion 0.7 km*
Marienlyst Idrettsanlegg 0.8 km*
EVO Majorstua 0.3 km*
Friskis & Svettis Oslo avd.Majorstuen 0.3 km*

VARER/TJENESTER
Colosseum Senter 0.3 km*
Vinderen Sentrum 1.1 km*

Majorstuen Postkontor 0.7 km*
Meny Rasta 0.8 km*

Vitusapotek Volvat - Oslo 0.2 km*
Vitusapotek Colosseum 0.3 km*

Majorstuen Vinmonopol 0.3 km*
Briskeby Vinmonopol 1.8 km

Atles Hjørne 0.2 km*
Joker Lille Major 0.3 km*

Mix Colosseum 0.5 km*
Narvesen Butikken 0.5 km*

Statoil Butikk Sørkedalsveien 0.4 km*
Shell Marienlyst 0.9 km*

SKOLER, BARNEHAGER NIVÅ KLASSER/AVD ELEVER/BARN AVSTAND

Majorstuen skole 1-10 kl 25 klasser 552 0.6 km*

Marienlyst skole 1-10 kl 25 klasser 590 0.9 km*

Vinderen skole 1-7 kl 16 klasser 340 0.9 km*

Skøyen skole 1-7 kl 25 klasser 529 1 km*

Ris ungdomsskole 8-10 kl 15 klasser 425 1.2 km*

Fagerborg videregående skole - 567 1.3 km*

Kristelig gymnasium - 15 klasser 450 1.6 km*

Thaulow barnehage 1-5 år 4 avdelinger 54 0.3 km*

Frigg barnehage - 0.5 km*

Englebarna familiebarnehage 0-3 år 1 avdelinger 8 0.5 km*

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i
luftlinje). Eiendomsprofil AS eller  kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.



52

nærområdet
foto

“en stille blindvei  
med gangavstand  
til Frognerparken  

som er et av  
oslos mest attraktive 
rekreasjonsområder” 

Petter Birkrem
Megler
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nøkkel informasjon

DeTTe må
Du ViTe

FRØEN/VOLVAT-Herskapelig sveitservilla
THAULOWS VEI 6B
 
Megler MNEF/partner Petter Birkrem
Telefon: 2300 8050, fax: 2246 0040, mobil: 932 62 900, e-post: pb@eie.no
Medhjelper: Sisilie Berg
Telefon: 2300 8050, fax: 2246 0040, mobil: 91 66 79 05, e-post: sb@eie.no
 
eiendom:   Thaulows vei 6b, 0369 Oslo
  Gnr. 37, Bnr. 21. Eiendommen er under seksjonering og vil få tildelt snr. 1.
 
Prisantydning: kr. 13 300 000,

takst:  Verditakst: kr. 14 000 000,
  Lånetakst kr. 11 900 000,
 
overtagelse: Etter avtale med selger.
  Det er en forutsetning at seksjonering er tinglyst før overtakelse. 
  Denne forventes ferdigstilt tidligst 15.04.13.
 
Boligtype:  Enebolig
 
Areal:   Bruksareal 266 kvm. Primærrom 255 kvm. Sekundærrom 11 kvm.
 
Byggeår:   1897
 
tomt:    Eiet, 958 kvm. Tomten er under opparbeidelse. Eiendommen vil bli seksjonert i to enheter. 

Seksjon 1 vil være hovedhuset. Seksjon 2 vil være et lite tilbaketrukket bygg øst for hoved-
huset som blir egen boenhet. Denne kaller vi Låven. Denne vil stå ferdig til sommeren 2013 
og skal da selges. Det vil bli planert og lagt plen utenfor huset. Videre vil det bli satt opp et 
sort smijernsgjerde med port inn til eiendommen.

  Tegning er vedlagt.
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innhold

eie eiendomsmegling har gleden av å presentere en 
nyrestaurert herskapelig sveitservilla beliggende sentralt og 
barnevennlig på frøen/volvat.
her har svært dyktige håndverkere sammen med en dyktig
interiørarkitekt restaurert eneboligen med både nye, moderne 
og klassiske originaldetaljer.
Dette er en herskapelig enebolig som må oppleves!
Her får du:
-Egen hage
-3 parkeringsplasser
-Praktikantdel
-2 balkonger
-2 innglassede vinterhager
-Enebolig over 3 plan
-Ligger i blindvei
-Peisovn og kakkelovn som er helt unik.
-Godt med lagringsplass
-4 bad/wc
-5 stuer
-5 soverom

villa thaulow inneholder:
Underetasje:
BTA: 90 kvm/BRA: 81 kvm/P-rom: 70 kvm
Trapperom, gang, kott, gang (praktikant del),
entré (praktikant del), 2 stk. soverom (praktikant del),
stue/kjøkken (praktikant del), bad/wc (praktikant del).
Gode muligheter for å leie ut praktikantdelen.
S-rom: 11 kvm
Teknisk rom/vaskerom med opplegg for vaskemaskin  
og tørketrommel, bod.

1. etasje:
BTA: 104 kvm/BRA: 94 kvm/P-rom: 94 kvm
Vindfang, wc, vaskerom m/mulighet for å sette opp dusj,
opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Hall med trapp til  
2. etasje, kjøkken, spisestue med peisovn, innglasset veranda og 
utgang til hage, peisestue med kakkelovn og bibliotek.

2. etasje:
BTA: 100 kvm/BRA: 91 kvm/P-rom: 91 kvm/romslige soverom
Hall, bad med dusj og wc, soverom 1, soverom 2 med utgang
til balkong, loftsstue med utgang til innglasset veranda,
hovedsoverom med inngang til eget bad og utgang til balkong. Bad
med dusjnisje, håndvask og wc. Loft med nedtrekkbar stige.

Byggemåte:
Enebolig over tre plan + kaldt loft for lagring, modernisert i 2012.
Beskrivelse av bygningsdeler bygger på kjente opplysninger for
boliger i området samt det som var vanlig byggemåte da boligen ble
oppført. Grunnmur i betong/naturstein. Fundamentert med betong
antatt til faste masser. Yttervegger i reisverk, fasader med malt
kledning. Takkonstruksjon er saltak i treverk. Tak er tekket med
skiferstein. Takrenner i stål. Tak er ikke inspisert av takstmann, kun
besiktiget fra bakkenivå. Vinduer av varierende type og alder. Malte
karmer og gerikter. To-fløyet malt inngangsdør med glassfelt, malte
karmer og gerikter. Etasjeskillere i trebjelkelag med antatt
stubbloftsleire og/eller mineralull. Malte fyllingsdører, to-fløyet med
glass. Malte karmer og gerikter. Innbygd veranda i treverk, tekket
med membran. Malte tregulv. Trapper i treverk, belagt med
terrassegulv. Bygningen er godt vedlikeholdt, med normal
bruksslitasje. Bygninger kan ha skjulte feil og mangler som er
vanskelig å oppdage ved befaring. Særlig kritiske områder er
membranløsninger, isolasjon i gulv, vegger og himling, vann og
avløpsnett. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan
over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved 
visuell kontroll.

Boder:
Kott, bod samt råloft med adkomst via nedtrekkbar stige.
 
oppvarming:
Elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler.
Kakkelovn og peis for vedfyring.
 
energimerking: f
 
Parkering:
På tomten blir det totalt fem biloppstillingsplasser, tre til hovedhuset
og to til låven. Låven vil få den nederste plassen samt en plass til
høyre for låven. Det vil bli fastsatt særskilte bruksrettigheter til hver
seksjon.
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Diverse

Eiendommen Thaulows vei 6B på Volvat/Frøen er bygget i 1897 og
består av et hovedhus og en låve. Hovedhuset er nå restaurert og
skal selges. I tillegg vil låven bli ombygd til en ny bolig, men det
gamle, utvendige uttrykket på eiendommen blir beholdt.
Ferdigstillelsen av låven vil være til sommeren 2013 og legges da ut
for salg.
 
Seksjoneringsbegjæringen er sendt inn til Oslo kommune 15.01.13 av 
selger.
Normal behandlingstid er for tiden 3 mnd. Vedtekter og tegninger 
tilknyttet seksjoneringen er vedlagt salgsoppgaven.
 
•  Thaulows vei 6B er nå rehabilitert og tilbakeført til sin opprinnelige 

arkitektoniske stil. Det er lagt betydelige ressurser i materialer og 
arbeid.

•  Enebolig som går over tre etasjer samt råloft. Første etasje består 
av en separat leilighet med egen inngang og mulig gjennomgang til 
hovedleiligheten.

•  Hel sveitservilla med tre parkeringsplasser. Gammel låve som står 
på eiendommen blir revet høsten 2012 og føres opp igjen i samme 
utvendige mål som ny enebolig med ferdigstillelse til sommeren 2013.

 
Standard
Huset er delvis restaurert og satt i stand til tidsmessig standard og
fremstår i hovedsak innvendig med nye overflater uten bruksslitasje.
Grunnmur er pusset utvendig, bad i kjeller har fått støpt gulv med
varmekabler. Entre i kjeller med varmekabler og ny påstøp og fliser.
Kjellerstue med ny kjøkkeninnredning med opprinnelig gulv men
nymalt. Soverom med nymalt, men antatt opprinnelig gulv. Nytt
elektrisk opplegg i hele kjelleren med egen undermåler. Renovert,
flislagt bad. Vindusrammer skrapt, pusset og malt.
 
*Vann og avløp. Nye avløpsrør fra huset og til offentlig påkobling, ny
stakekum med stoppekran. Nytt vanninntak og nye rør fra offentlig
påkobling og inn i huset. Byttet til nye vann-og avløpsrør i hele huset.

vinduer og dører
Vinduer er gått over og glass er skiftet der det har vært nødvendig. Satt
inn varevindu der det har vært behov for det. I hovedsak originale
vinduer, skrapt, pusset og malt. Dører er skrapt, pusset og malt.
Restaurerte hengsler og låsekasser i gamle dører. Enkelte dører er
utskiftet. Original inngangsdør istandsatt.

tak
Skiftet ut råteskadde sperrer og gavelpynt. Nytt undertak og nye
sløyfer og lekter. Satt på original skifer igjen. Nye beslag og 
takrenner.
Påmontert snøfangere. Piper er pusset og har fått nye beslag. Nye
takhatter. Taket er isolert innvendig med celluloseisolasjon med
20cm i skråtak og 30cm i flate partier. 

Utvendige fasader
Fjernet all gammel maling. Reparert og skiftet ut der det har vært
råteskader. Originalt panel er grunnet og malt to strøk 
linoljemaling. Nye dekker på balkonger med membran. Nye 
rekkverk på balkonger.Istandsatt vinduer.
 
Stubloftsleire i første og andre etasje er stort sett skiftet ut med
celluloseisolasjon for bedre varmeisolasjon.
 
Kakkelovn er gått over (se egen rapport). Piper er pusset. Alle
brannmurer er pusset pånytt og malt. Utskiftet peis i stuen er
prøvefyrt og fungerer. Kakkelovn fungerer, se egen instruksjon.
Inspeksjonsluker på loft.
 
Bad og vaskerom
Renovert alle bad. Nye rør, avløp og varmekabler. Ny
innredning. Forskriftsmessig utført med rør, avløp og sluk.
 
kjøkken
Underetasje: Ny kjøkkeninnredning fra Strai kjøkken.Laminat
benkeplate. Hvite flater.
1 etasje. Ny kjøkkeninnredning fra Strai kjøkken. Helt ny SMEG 
90cm komfyr (nypris kr 37.000 kjøpt hos Elkjøp). Benkeplate i eik. 
Opplegg for oppvaskmaskin.
 
Innvendige overflater
Malte flater. Nye gipsplater i stuer. Gipsplater i tak. Ny tapet over
brystningspanel i spisestue. Originalt tak i bibliotek. Malte gulv og
trapper.
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Annet
To nye varmtvannsberedere, en til leilighet i kjeller og en til
hovedetasje. Brannslukningsapparat og røykvarslere.
 
elektrisk
Nytt elektrisk anlegg i hele huset. Nytt hovedinntak for strøm.  
Ett abonnement med undermåler for leilighet i kjeller med eget
sikringsskap. Eiendommen vil bli seksjonert i to enheter. Seksjon 1 vil
være hovedhuset. Seksjon 2 vil være nåværende låve som blir
ombygd til bolig. På tomten blir det totalt fem biloppstillingsplasser,
tre til hovedhuset og to til låven. Låven vil få den nederste plassen
samt en plass til høyre for låven (se egen skisse).
Det vil bli tinglyst særskilte bruksrettigheter til hver seksjon, se
vedlagte skisse.
 
gjenstående arbeider utvendig
Det blir etablert totalt fem biloppstillingsplasser på tomten. Det blir
bygd en utvendig bod som vil tilhøre låven. Etablert plen og hellelagt
sti inn til kjellerleilighet. Gruset gang fra trapp ved gangport og opp til
huset. Gruslagt parkeringsplass. Overgang til gressplen med flat
kantsten. Tilsådd gressplen. Etablerer en lav mur mot fjell bak huset.
Smijernsrekkverk blir restaurert. Det blir påsatt tofløyet port igjen.
 
Det er etablert vedtekter som regulerer forholdet mellom de to
seksjonene. Disse ligger vedlagt.
 
låven
Det blir etablert en mindre enebolig over tre plan. To 
biloppstillingsplasser til rådighet, en utvendig bod og en liten uteplass
på baksiden i tredje etasje i skråningen. Igangsettelsestillatelse er gitt.
Ferdigstillelse er foreløpig anslått til sommeren 2013 og eiendommen
vil bli solgt ved ferdigstillelse. Denne vil fra brukstillatelse er gitt delta i
sameiets forpliktelser. Seksjonen vil få tinglyst bruksrett til et areal
som går ca 1 meter ut fra husvegg.
 

Når et kulturminne nedbrytes eller ødelegges, vil dets historiske
autentisitet og antikvariske verdi bli svekket eller gå tapt. Ved en
restaurering inngår ofte reparasjon av skader, fremkalling av eldre
overflater, fjerning av senere uønskede tilføyelser, og 
rekonstruksjon av tapte deler eller overflater. Restaureringen 
innebærer som regel betydelige inngrep og forandringer og 
kan derfor betraktes som det motsatte av en ideell bevaring 
eller konservering. Prosessen vil helt eller delvis resultere i en 
etterligning. Selv om man bruker opprinnelige materialer og 
håndverksteknikker vil graden av nøyaktighet variere: Det vide 
restaureringsbegrepet.

Tradisjonelt har begrepet restaurering vært brukt med en videre
betydning enn definisjonen over innebærer, som et tilnærmet
synonym for reparasjon, istandsettelse og utbedring, eller endog
modernisering. Fremdeles brukes det i denne betydningen i vanlig
dagligtale. Fagfolk innen kulturminnevern vil som regel ikke bruke
ordet med et like omfattende betydningsinnhold, men også blant
disse er det innarbeidet som en samlebetegnelse for en lang 
rekket tiltak og inngrep som foretas på et kulturminne eller 
kunstverk under faglig tilsyn. En restaurering i videste forstand 
kan derfor både omfatte elementer av tilbakeføring, konservering 
og rekonstruksjon. I tillegg har også frie arkitektoniske tilføyelser 
og «gjendiktninger» inngått i mange «restaureringer», særlig 
gjennom 1800-årene og første halvdel av 1900-talllet. I nyere tid 
forsøker mange fagfolk å unngå dette vide restaureringsbegrepet, 
eller reservere det for omtale av historiske restaureringer.
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Standard
 

huset er delvis restaurert og satt i stand til tidsmessig standard 
og fremstår i hovedsak innvendig med nye overflater uten 
bruksslitasje. 

Grunnmur er pusset utvendig, bad i kjeller har fått støpt gulv med 
varmekabler. Entre i kjeller med varmekabler og ny påstøp og fliser. 
Kjellerstue med ny kjøkkeninnredning. Gulvet er opprinnelig gulv, 
men nymalt. Soverom med nymalt antatt opprinnelig gulv. Helt nytt 
elektrisk opplegg i hele kjelleren med egen undermåler.
Helt nytt el anlegg med stigeledning helt ut i gaten. Renovert, flislagt 
bad. Vinduene er tatt ut, renovert og satt i stand til original standard.
Helt nytt VVS anlegg i hele huset helt ut i gaten.
Taket er bygget opp på nytt med full isolasjon, nye takrenner og 
snøfangere. Skifertaket er lagt om på nytt.
Stueveggene har herskapelig original høy brystning som er malt. 
Sammen med stilfull tapet over brystningen utgjør dette noe av 
helheten og det unike med hele boligen.
Kakkelovnen i stuen er helt unik og et blikkfang som blir et naturlig 
møbel i stuen. Ovnen er testet og fungerer utmerket.

•  Originalelementer som paneler, vinduer, listverk, utsmykning og 
original taktekking er tatt vare på, og tilbakeført til opprinnelig 
utseende. 

I og med at huset er betydelig håndverksmessig påkostet, er det 
også lagt vekt på høy standard på innredningen.

kjøkken:
Profilert høy kjøkkeninnredning fra Strai, noen fronter med glassfelt. 
Belysning. Heltre benkeplate med keramisk vask. Frittstående ny 
klassisk komfyr 90cm fra SMEG med keramisk topp. Opplegg for 
oppvaskmaskin. Avtrekkshette med avtrekk rett ut.

Bad/wc:
Alle bad er renovert. Nye rør, avløp og varmekabler. Ny innredning.
Forskriftsmessig utført med rør, avløp og sluk.
1. etasje: Vaskerom: Vaskerom med flislagt gulv og varmekabler. 
Flislagt dusjsone,
Malt panel, downlights, heltre benk og opplegg for
vaskemaskin/tørketrommel.
Toalett: Toalett med flislagt gulv, malte panel på vegger, innredet 
med servant og toalett.
2. etasje: Bad/wc 1: Bad med flislagt gulv med varmekabler, 
flislagte vegger/tapet, flislagt dusjsone, innredet med servant med 
innredning, toalett, dusj.
Bad/wc 2: Flislagt gulv med varmekabler, flislagte vegger/tapet, 
flislagt dusjsone. Innredet med servant med innredning, toalett, dusj.
Flisene på badet i 2. etg er fra FIRED EARTH.

kjeller:
vaskerom/teknisk rom: Flislagt gulv, malte vegger og opplegg for 
vaskemaskin/tørketrommel.
Bad/wc: Flislagt, varmekabler, innredet med servant, toalett, 
dusjhjørne.

vegger:
Malt panel, brystning, slette flater, tapet og fliser.

gulv:
Malte tregulv samt fliser. Malt tretrapp, rekkverk og håndløper i  
sam me utførelse. Flisene på gulvet er spesialbestilt håndlagede 
fliser.

himling:
Malt panel og malte flater.
 
For utfyllende teknisk standard for øvrig henvises det til vedlagt 
takst. I tillegg til integrerte hvitevarer, medfølger kun hvitevarer som 
står beskrevet i salgsoppgaven. Dette avviker fra løsørelisten som 
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

beliggenhet

herskapelig enebolig beliggende i et veletablert boligområde, 
sentralt på volvat.

Området består hovedsaklig av villabebyggelse og er et meget stille 
og rolig område.
Thaulows vei er blindgate.

Sentrumsnært med mange shoppingmuligheter, bl.a. Colosseum Park
med post, bank, matbutikker, vinmonopol, apotek og andre
sevicenæringer. Kort vei til Bogstadveien og Majorstuen.
Frognerparken ligger i umiddelbar nærhet. 10 min gange til Blindern.
Nærmeste t-bane er Frøen-linje 1 til Holmenkollen og sentrum, 3 min
gange fra boligen.
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Økonomi/Drift

takst:
Verditakst kr. 14 000 000, 
Lånetakst kr. 11 900 000, 28.11.2012
 
forsikring:
Eiendommen er pt fullverdiforsikret i Gjensidige.
 
ligningsverdi:
Kr. 2 181 024,-for 2010

kommunale avgifter:
Kr. 11 848,- for 2012 

Sameiet har ingen fastsatte fellesutgifter.  
Andel av kommunale avgifter og fellesforsikring  
er det som representerer løpende kostnader.

Selger har ikke bebodd eiendommen og kjenner ikke til  
nivå på strømforbruket.

offentlige forhold

rettigheter og servitutter:
03.12.1897 900480 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE 
04.10.1907 45 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
07.12.1923 71 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelser om felles vannverk/ledning
21.11.1963 15457 BESTEMMELSE OM VEG
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom
09.01.1965 328 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Bestemmelse om gjerde, veg og kloakkledning
05.02.1965 1542 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
31.03.1989 19333 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om septiktank
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
 
vei/vann/kloakk:
Offentlig.
 

reguleringsplaner:
Eiendommen er oppført på byantikvarens gule liste som
bevaringsverdig. Det vises også til reguleringsbestemmelsene for
området. Kontakt megler for nærmere info.
 
ferdigattest / midlertidig brukstillatelse:
Ekspedisjonsdokument foreligger for oppføring av vaaningshus i 
1898 og etablering av wc i kjeller i 1950. Ferdigattest foreligger for 
tilbygg av bad i 1. etg i 1965 og etablering av stikkledninger i 2011.
 
Utleie av enheten:
I rekkehus/eneboliger som ikke er organisert i et sameie kan rom fritt
leies ut såfremt de tilfredsstiller krav til oppholdsrom. F.eks kan man
leie ut en hybel. Med hybel forstår vi et rom i en boenhet
(leilighet/hus) som deler andre romfunksjoner med hovedleiligheten,
f.eks bad, toalett, kjøkken.
 
eie driver med utleie:
Eie Utleie, Bryggetorget 13/15 -0250 OSLO
tlf. 2283 3700, fax 2283 3701.
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Kjøpsinformasjon

eier og hjemmelshaver:
Romforming AS.
 
Budgivning:
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på
kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for de
partene i den endelige kjøpsavtalen. Vi gjør oppmerksom på at ingen
bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter
siste annonserte visning. Ihht. gjeldende regler kan megler ikke
formidle bud med akseptfrist kortere enn dette. For øvrig vises det til
vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør
deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det
du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.
 
Sikkerhetsstillelse:
Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler,
begrenset opptil kr 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 10
millioner. Ved kjøpesum over kr 10 millioner kan klientmidlene

tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et
tilleggsgebyr, som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må 
innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding at dette 
er ønskelig.
 
Solgt “som den er”:
Boligen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger
prinsippene i avhendingslovens § 3-9: “Enda eigedomen er selt 
“som han er”, eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel 
mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også 
mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen 
hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers”.
 
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestem-
melser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i 
forbrukerforhold, jfr. avhendingslovens § 3-9, jfr. § 1-2 (2). På 
bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn 
i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eien-

Kjøpsvilkår

omkostninger:
1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 1 548
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 1 935
4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 202
Totale omkostninger ved kjøp av leiligheten til prisantydning vil
utgjøre kr 353 685,-
 
finansiering:
Eie har sin egen boliglånsavdeling som kostnadsfritt for deg
innhenter tilbud på finansiering fra flere av de største bankene.
Konferer ansvarlig megler, eller besøk oss på www.eieboliglan.no.
 
eierskifteforsikring:
Det er ikke tegnet eierskifteforsikring ifbm salget. Det er likevel
utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent
med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt
salgsoppgaven.
 
Betalingsbetingelser: 
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10% av 
kjøpesummen til meglers klientkonto senest innenkontrakts inngåelse 
og resterende ved overtagelse. Innbetalingen er å anse som et forskudd 
på kjøpesum, og disposisjonsretten tilfaller selger. Dog vil kjøper ha 
disposisjonsrett til pengene frem til panterett med urådighet er tinglyst 
på eiendommen. Renter av innbetalingen tilfaller den som har disposis-
jonsrett til pengene. Forskuddsordningen er en fravikelse til ugunst for 
kjøper, av prinsippet om ytelse mot ytelse.

 Innbetalingen må skje med frie midler, långiver må derfor frafalle
eventuelle pantekrav i den kjøpte eiendommen på forskudds-
betalingen. Det er kjøpers ansvar at dette blir gjort om evt. 
mistenkelige transaksjoner.
 
vederlaget:
Avtalen med selger er provisjonsbasert med følgende 
avtalt honorar: 1, % av oppnådd salgssum. I tillegg kommer 
tilretteleggingsgebyr kr 14938,-, visninger kr 2500,-og 
garantiforsikringspremie kr 4219,
 
Det er avtalt at megler skal legge ut for følgende utlegg;
reguleringskart med reguleringsbestemmelser, grunnboksutskrift,
servitutter, eventuelt gebyr fra forretningsfører og/eller 
kommune, ferdigattest, oppgjørsgebyr mv. Samlet kostnad er 
på ca. kr 9552,-. Oppdragsgiver betaler alle påløpte utlegg 
+ evt. tillegg i henhold til denne avtale, enten megler eller 
oppdragsgiver sier opp avtalen.
Dersom oppdragsgiver sier opp oppdraget, betales i tillegg et 
rimelig honorar stort kr 9900, 

oppdragsnummer: 2612321

Internett: www.eie.no 
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Kontor

Avdeling:
Ullevål Stadion 
Magnum Eiendomsmegling AS, 
org.nr. 887 157 022,
Sognsveien 75A, 
tlf. 2300 8050, fax 2246 0040.
 
Salgsoppgaven er datert 09.01.2013 kl. 16:02

boligkjøperforsikring

Eie anbefaler kjøpere av boliger å tegne Boligkjøperforsikring. Det 
er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk 
hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen 
de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen 
egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Gå inn på www.help.no for ytterligere informasjon.

dommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 
Eiendomsmegleren er fra 1.1.04 underlagt Lov om hvitvasking. Dette
innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim 
Salgsoppgaven består både av bilder og oppsummert informasjon
om boligen,samt vedlegg med relevanter dokumenter for kjøpet. 
Kontakt din megler om du har spørsmål. Hele salgsoppgaven 
må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres 
interessenter til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra 
forretningsfører, som for eksempel vedtekter, årsberetning, 
eventuelle husordensregler mv.
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LØSØRE OG TILBEHØR, gjeldende fra februar 2012

Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg, er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, 
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor. Listen er en videreføring av Norges Eiendomsmeg-
lerforbunds liste over løsøre og tilbehør. Listen har virkning for avtaler inngått 1. februar 2012 eller senere, og gjelder kun i tilfeller hvor 
annet ikke fremgår av markedsføringen eller av avtale mellom partene.  
I henhold til avhendingsloven § 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 avhendingsloven § 3-5. Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. 
Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger derfor sørge for at dette blir formid-
let til kjøper før bindende avtale inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må kjøper ta 
forbehold i budet sitt hvis budgiver ønsker en annen løsning enn den som fremgår av markedsføringen.

Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt:
1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke
2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte
3.  VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte.  
 Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. 
 Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med
4.  TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG, TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette sær-

skilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med
5.  BADEROMSINNREDNING: badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder 

håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap
6.  SPEILFLISER, uansett festemåte
7.  GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger
8.  KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy
9.  MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner
10.  AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aricondition-anlegg
11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange

12.  LYSKILDER: kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte ”spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning. Vegglamper, 
krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med

13. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper)
14. UTVENDIG SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse
15. POSTKASSE
16.  PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende
17.  FLAGGSTANG og fastmonterte tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende

18.  OLJE-/PARAFINFAT: eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato

19.  GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis
20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt

21.  BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers 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
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 1 

 
VEDTEKTER 

FOR SAMEIET THAULOWS VEI 6B 
 
     

Vedtatt i sameiermøte 
Den 3 desember 2012 

i medhold av lov om eierseksjoner 
23. mai 1997 nr. 31 

Senest endret i møte den 5 mars 2013 
 
 
 

1.  NAVN OG OPPRETTELSE 
 

Sameiets navn er Boligsameiet Thaulows vei 6B, og har gårdsnummer 37 og  
bruksnummer 21 i Oslo kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring 
tinglyst [dato] 

 
Sameiet består av to boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 
[dato].  

 
 
2.  ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT 

 
2.1 Bebyggelsen og tomten ligger i sameie mellom eierne av de seksjoner som 

bebyggelsen er oppdelt i. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. 
For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.  

 
2. 2  Rettslig rådighet over seksjonen1 

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte 
sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og 
pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold. 

 
 
2.3 Bruken av bruksenheter og fellesarealer 
2. 3. 1 Bruksenhetene og fellesarealer 

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte 
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i 
samsvar med tiden og forholdene.  
 
Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan 
fellesarealene skal brukes. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere 
hindres i å bruke dem. Alle installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes 
av styret. Tiltak som er nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems 
funksjonshemning kan ikke nektes godkjent uten saklig grunn. 
 

                                                           
1 Det kan vedtektsfestes at sameiets styre skal godkjenne erverver og leier av seksjon i sameiet. Godkjenning kan 
bare nektes der erververens eller leierens forhold gir saklig grunn til det. En slik regel krever tilslutning fra de 
sameiere det gjelder. 
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Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller 
unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere.  

 
 
3. VEDLIKEHOLD 
 
3. 1 Bruksenhetene 

Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av 
bruksenheten, herunder inventar, utstyr, apparater, tapet, vegg-, gulv-, og 
himlingsplater, sluk og vann- og fukstsperrer i våtrom, skillevegger, listverk, skap, 
benker, ruter, innvendige dører og karmer, samt inngangsdør.  

 
Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår 
skade på fellesarealer eller andre bruksenheter, eller ulempe for andre sameiere. 

 
3. 2  Fellesarealer 

Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute, så som tomten, påhviler sameierne 
i fellesskap men med innsats etter eierbrøk. Den enkelte seksjons bygningskropp med 
vegger, trapperom, ganger, rør og ledninger, påhviler den enkelte sameier. Dette 
omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere sameieres eksklusive bruksrett og 
derav følgende vedlikeholdsansvar. Utskifting av vinduer og inngangsdører til 
seksjonene påhviler den enkelte seksjonseier. 

 
 
4. FELLESKOSTNADER 
 

Seksjonene skal i hovedsak inngå og selv dekke sine normale fellesutgifter som 
forsikring, kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.  

 
Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de 
forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere 
for sameiernes felles forpliktelser. 

 
 
 
5.  LOVBESTEMT PANTERETT 
 

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som 
følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver 
bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning 
besluttes gjennomført. 

 
 
6. SAMEIERMØTET 

 
6. 1 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte 

holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når 
styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en 
tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker 
behandlet. 
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Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Styreleder plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart 
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver 
boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på 
sameiermøtet og rett til å uttale seg. 

 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og 
alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning 
og underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av 
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 

 
 

6. 2 Innkalling til sameiermøte 
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte 
dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, 
innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager. 

 
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om siste frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet. 

 
Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

 
Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes 
ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i 
sameiermøtet. 

 
Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte 
ikke innkalt, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for 
sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte. 

 
 

6. 3 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte 
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 

 
- Konstituering. 
- Styrets årsberetning. 
- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning. 
- Valg av styreleder. 
- Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

 
 
6. 4 Møteledelse, flertallskrav og protokoll 

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen 
møteleder, som ikke behøver være sameier.  

 
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke 
stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 
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Det kreves enstemmighet i sameiermøtet for vedtak om: 

 
- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold, 
- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter, 
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, 
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning, 
- samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som 

medfører øking av det samlede stemmetall, 
 

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og 
alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av 
møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er 
tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 

 
 
7. STYRET 

 
7. 1 Sameiet skal ha et styre bestående av to medlemmer og 2 varamedlemmer.2 

Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndig. Styrets 
medlemmer velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene. 
Styrets leder velges særskilt.  

 
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse 
vedtektene. 
 

 
 
7. 2 Styrets oppgaver og myndighet 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for 
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
sameiermøtet.   

 
Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene 
eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet. 

 
Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret 
om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

 
I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret 
sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i 
fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. 

 
 
 
                                                           

2 Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer, og at  sameiermøtet også kan velge 
varamedlemmer til styret. Nærmere regler om dette  vedtektsfestes. 
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7. 3 Styremøter 
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et 
styremedlem kan kreve at styret sammenkalles. 

 
Styret kan treffe vedtak når alle medlemmene er til stede. Vedtak treffes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer 
for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. 

 
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en 
møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal 
underskrives av de fremmøtte styremedlemmene. 

 
 
8.  MINDRETALLSVERN 
 

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer 
sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 
urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 

 
 
9. ENDRINGER I VEDTEKTENE 

 
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst tre fjerdedeler 
av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

 
 
10. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER 

 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner 
av 27. mai 1997 nr 31. 

 
11. SPESIELT OM BRUKSRETT TIL FELLESOMRÅDE 
     

Tomten er fellesareal for begge seksjoner. Imidlertid er det avtalt mellom seksjon 1 og 
seksjon 2 at vedlagte skisse (vedlegg 1) ligger til grunn for bruksdeling og råderett. 
 
Etter at eiendommen er første gangs seksjonert vil sameiet søke å  tinglyse eller på 
annen hensiktsmessig måte avgi bruksretter knyttet til de respektive seksjoner som 
anvist i vedlegg 1 . Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter denne 
oppdelingen omfattes av bruksenheter, er fellesarealer. 

 
 
VEDLEGG: 

1. Skisse over bruksrett til fellesområde 
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Adresse Thaulows vei 6B

Postnr 0369

Sted OSLO

Andels-
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 37

Bnr. 21

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2012-279815

Dato 21.12.2012

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Eier Romforming AS

Innmeldt av ERLING MOBERG

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har benyttet enkel registrering eller valgt å ikke 
oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet  bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Montere tetningslister
- Etterisolering av yttertak / loft
- Etterisolering av yttervegg
- Utskifting av vindu
- Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
- Installere luft/luft-varmepumpe

- Tetting av luftlekkasjer
- Randsoneisolering av etasjeskillere
- Isolere loftsluke
- Termografering og tetthetsprøving
- Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring
- Temperatur- og tidsstyring av elektrisk luftvarme
- Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, 

alternativt pelletskamin

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
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Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningskategori: Småhus
Bygningstype: Enebolig
Byggeår: 1900
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 258
Ant. etg. med oppv. BRA: 3
Detaljert vegger: Nei
Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Elektrisitet

Ved
Ventilasjon: Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken
Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler

Lukket peis eller ovn

  e
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For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".
inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger.
eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger
delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. eller utleier da dette kan ha betydning for prisfast-

settelsen. Eier kan når som helst lage en ny energi-
attest.

Om grunnlaget for energiattesten

Om energimerkeordningen
Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring
energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan
på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. rettes til Enova svarer på tlf. 800 49 003, eller
For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no
standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i energimerke-
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 forskriften, vedtatt desember 2009, og sist endret i 
(www.energimerking.no/NS3031) januar 2012

NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- kan du finne på www.energimerking.no
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Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Thaulows vei 6B Gnr: 37
Postnr/Sted: 0369 OSLO Bnr: 21
Leilighetsnummer: Seksjonsnr:
Bolignr: Festenr:
Dato: 21.12.2012 09:41:07 Bygnnr:
Energimerkenummer: A2012-279815
Ansvarlig for energiattesten: Romforming AS
Energimerking er utført av: ERLING MOBERG

Bygningsmessige tiltak
Tiltak 1: Montere tetningslister
Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og  mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i 
silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 2: Tetting av luftlekkasjer
Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle 
tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom 
bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 3: Etterisolering av yttertak / loft
Evt. kaldt loft kan etterisoleres med isolasjonsmatter eller løsblåst isolasjon. Etterisolering krever dampsperre på varm side av 
isolasjonen. Tetting av loftsluke må alltid gjennomføres samtidig for at det ikke skal opptre kondens i taket over loftsluka. For 
etterisolering av yttertak avhenger utførelse/metode av dagens tilstand.

Tiltak 4: Randsoneisolering av etasjeskillere
Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra 
nederst på utsiden av veggen.

Tiltak 5: Etterisolering av yttervegg
Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og 
tetthetsprøving.

Tiltak 6: Isolere loftsluke
Loftsluken isoleres og tettes ved bruk av tettelister for å redusere varmetap og direkte luftlekkasjer. 

Tiltak 7: Utskifting av vindu
Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og 
ramme).

Tiltak 8: Termografering og tetthetsprøving
Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes 
for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

  e
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Tiltak på luftbehandlingsanlegg
Tiltak 9: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator
Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 10: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring
Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den 
starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak på elektriske anlegg
Tiltak 11: Temperatur- og tidsstyring av panelovner
Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres 
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og 
tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 12: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk luftvarme
For evt. luftvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. 

Tiltak på varmeanlegg
Tiltak 13: Installere luft/luft-varmepumpe
Det kan vurderes å installere en luft/luft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som 
tilføres inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver 
kilowattime varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fyringssesongen 2 - 3 kilowattimer i varmeutbytte. 

Tiltak 14: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin
I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun 30 - 55 % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner 
/peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut 
med en pelletskamin. Nye vedovner, peisinnsatser og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og 
utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at 
man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slokke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn 
ukeprogram, med f.eks. nattsenkning.

Brukertiltak
Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av 
boligens energibruk går til oppvarming. 

Tips 2: Luft kort og effektivt
Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av 
gulv, tak og vegger.
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Adresse Thaulows vei 6B

Postnr 0369

Sted OSLO

Andels-
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 37

Bnr. 21

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2012-279815

Dato 21.12.2012

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Eier Romforming AS

Innmeldt av ERLING MOBERG

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har benyttet enkel registrering eller valgt å ikke 
oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

  e
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Nyverdi AS

Epost: post@nyverdi.no
Telefon: 93440100/32795599

Org.nr: 989 150 987

Verdi- og lånetakst
over

Gnr. 37 Bnr. 21 

0369 Oslo
OSLO KOMMUNE

Utført av:
Andreas Grønstad Jahnsen

Befaringsdato: 26.11.2012
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Nyverdi AS

Epost: post@nyverdi.no
Telefon: 93440100/32795599

Org.nr: 989 150 987

Verdi- og lånetakst over
Gnr. 37 Bnr. 21 

0369 Oslo
OSLO KOMMUNE

Oppdrag og forutsetninger
Oppdraget er gitt undertegnede i forbindelse med at boligen er tenkt verdivurdert for salg i det åpne 
marked.

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har 
NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. 
supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets 
tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til 
takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi 
som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes 
for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg.

Egne forutsetninger
Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at boligen er innredet. Skader eller mangler 
som er skjult bak innredninger, møbler, tepper e.l. vil derfor ikke kunne oppdages ved befaringen. 
Servitutter og heftelser som hefter ved eiendommen er ikke vurdert, med mindre det er angitt i rapporten. 
Normal slit og elde beskrives ikke. Forholdene er likevel hensyntatt i verdifastsettelsen. 
Takstobjektet/bygningen vil kunne ha mangler og skader som takstrapporten ikke omtaler pga. 
presisjonsnivået i en ordinær takstrapport, men dette er likevel hensyntatt i selve vurderingen. 
Takstmannens ansvar i forbindelse med vurderinger og opplysninger i denne takstrapporten er begrenset 
til hans forhold til oppdragsgiver. Det er ikke kontrollert om det er utført arbeider i strid med Plan- og 
Bygningsloven. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er dette normalt fordi angjeldende forhold ikke 
lot seg bringe på det rene. Utvendige konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. 
Funksjonstesting av elektrisk anlegg, varmekabler, fyringsanlegg, røropplegg, tekniske innretninger/utstyr 
og lignende er ikke foretatt. Fallforhold i våtrom er ikke kontrollert. Det er ikke foretatt kontroll av 
overflateavvik i forhold til toleransekrav angitt i NS3420, dvs eventuelle skjevheter av gulv eller 
konstruksjonselementer. Arealer er angitt etter målereglene i NS3940, med endringer etter retningslinjene 
til NTF. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS3940.

Sammenfattet beskrivelse
"Herskapelig" enebolig beliggende i  et veletablert boligområde, sentralt på Volvat. Området består 
hovedsaklig av villabebyggelse og er et meget stille og rolig område. Thaulows vei er blindgate. 
Sentrumsnært med mange shoppingmuligheter, bl.a. Colosseum Park med post, bank, matbutikker og 
andre sevicenæringer. Kort vei til Bogstadveien og Majorstuen. Frognerparken ligger i umiddelbar nærhet. 
10 min gange til Blindern. Nærmeste t-bane er Frøen- linje 1 til Holmenkollen og sentrum, 3 min gange 
fra boligen.
 
Tomten og fellesarelaene er under opparbeidelse.
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Nyverdi AS

Epost: post@nyverdi.no
Telefon: 93440100/32795599

Org.nr: 989 150 987

Eiendom: Gnr. 37  Bnr. 21   KOMMUNE OSLO
Adresse: 369 Oslo

Område med variert bebyggelse, villa/småhus, eldre bygårder og næringsvirksomhet. 

 
Gjennomgående god standard på overflater og utstyr. Boligen er modernisert og ombygget i 2012, 
inneholder følgende etasjer og rominndeling:
Loft: Kaldt loft for lagring.
2. etasje: Trapperom, gang med pipeløp, 3 stk. soverom hvorav 2 med utgang til balkong, 2 stk. bad/wc, 
stue med utgang til innglasset veranda(ca. 6 kvm)
1. etasje: Entré, hall/trapperom, wc, vaskerom, kjøkken, spisestue med peis og utgang til innglasset 
veranda(ca. 6 kvm) og hage, peisestue med kakkelovn, bibliotek
Under etasje: Trapperom, gang, teknisk rom/vaskerom, bod
Praktikant del(under etasje): gang, entré, 2 stk. soverom, stue/kjøk, bad/wc
 
Enebolig under oppføring på felles eiet tomt, under seksjonering. Hver seksjon vil få tinglyst bruksrett til 
deler av tomten.
På forespørsel har eier opplyst at de ikke er kjent med at bebyggelsen er beheftet med skjulte feil/mangler, 
offentlige pålegg som ikke er utført eller vedtak som medfører eller har medført nytt låneopptak/økning av 
fellesutgifter i sameiet utover det som er nevnt i dette dokumentet.

Markeds- og låneverdi
Boligen anses lett omsettelig. Taksten baserer seg på opplysningene i dokumentet, eiendommens 
beliggenhet med tilhørende fasiliteter og dagens markedsituasjon for denne type objekter. 

Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr 14 000 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr 11 900 000

28.11.2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andreas Grønstad Jahnsen
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Nyverdi AS

Epost: post@nyverdi.no
Telefon: 93440100/32795599

Org.nr: 989 150 987

Eiendom: Gnr. 37  Bnr. 21   KOMMUNE OSLO
Adresse: 369 Oslo

Rekvirent
Rekvirert av: ROMFORMING AS   v/Erling Moberg  Tlf.: 90751539

Besiktigelse, tilstede
Dato: 26.11.2012 - Andreas Grønstad Jahnsen  Takstmann  Tlf.: 93440100

- ROMFORMING AS   

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart

Tidligere takst
EDR Dok.kilde automatisk lagt inn fra 

www.eiendomsdata.no
Andre dok./kilder: Rekvirent Dato 26.11.2012 Rekvirent var med og gav 

opplysninger

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 37 Bnr. 21
Hjemmelshaver: Romforming As
Tomt: Eiet tomt.  Areal 958,2 m²  Kilde: Norsk 

Eiendomsinformasjon/eiendomsdata.no, felles tomt for sameiet, under 
seksjonering.

Konsesjonsplikt: Ikke konsesjonsplikt.
Adkomst: Offentlig adkomst.
Vann: Vann fra offentlig nett.
Avløp: Avløp tilknyttet offentlig nett.
Regulering: Regulert område.
Offentl. avg. pr. år: Kr 12 000 Opplysniger5 gitt av rekvirent.
Kjøpesum:  År/dato: 17.08.2011  Fritt salg

Forsikringsforhold
Forsikringsselskap: Gjensidige.
Forsikringstype: Fullverdi
Kommentar: Bygningsforsikring

Ligningstakst
Ligningstakst: Ikke fremlagt eller opplyst.
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Nyverdi AS

Epost: post@nyverdi.no
Telefon: 93440100/32795599

Org.nr: 989 150 987

Eiendom: Gnr. 37  Bnr. 21   KOMMUNE OSLO
Adresse: 369 Oslo

Bygninger på eiendommen

Enebolig
Byggeår: 1890. Dato tatt i bruk: 01.01.1890
Anvendelse: Tatt i bruk
Ombygd: Benyttes i dag som enebolig,under seksjonering.

Arealer og anvendelse
AREALBEREGNING
Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger”. Retningslinjene har 
NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning 
og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” eller annen 
tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. ”Takstbransjens retningslinjer for 
arealmåling av boliger” utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no.

De viktigste presiseringene er: 
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til 
annen bruksenhet og/eller fellesareal. 
- Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige AREALER
Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i 
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med 
byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

MARKEDSFØRING
Ved markedsføring av boliger skal BRA og  P-ROM oppgis. 

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM)
Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. 
En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.

Enebolig - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²
Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær
P-rom S-rom

2. etasje 100 91 91 Trapperom, gang m/pipeløp, 3 stk. soverom 
hvorav 2 m/balkong, 2 stk. bad/wc, stue m/utg. 
veranda

1. etasje 104 94 94 Entré, hall/trapperom, wc, vaskerom, kjøkken, 
spisestue m/peis og utg. veranda/hage, peisestue 
m/kakkelovn, bibliotek

Underetasje 90 81 70 11 Trapperom, gang, teknisk rom/vaskerom, bod, 
gang(praktikant del), entré(praktikant del), 2 
stk. soverom(praktikant del), 
stue/kjøk(praktikant del), bad/wc(praktikant del)

Sum bygning 294 266 255 11

Enebolig - romfordeling
Etasje Primærrom Sekundærrom
2. etasje Trapperom, gang m/pipeløp, 3 stk. soverom 

hvorav 2 m/balkong, 2 stk. bad/wc, stue m/utg. 
veranda
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Nyverdi AS

Epost: post@nyverdi.no
Telefon: 93440100/32795599

Org.nr: 989 150 987

Eiendom: Gnr. 37  Bnr. 21   KOMMUNE OSLO
Adresse: 369 Oslo

1. etasje Entré, hall/trapperom, wc, vaskerom, kjøkken, 
spisestue m/peis og utg. veranda/hage, peisestue 
m/kakkelovn, bibliotek

Underetasje Trapperom, gang, gang(praktikant del), 
entré(praktikant del), 2 stk. soverom(praktikant 
del), stue/kjøk(praktikant del), bad/wc(praktikant 
del)

Teknisk rom/vaskerom, bod

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Enebolig 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Enebolig 

200 Bygning, generelt
Enebolig over tre plan + kaldt loft for lagring, modernisert i 2012. 
Beskrivelse av bygningsdeler bygger på kjente opplysninger for boliger i 
området samt det som var vanlig byggemåte da boligen ble oppført. 
Vedlikehold ol:
Bygningen er godt vedlikeholdt, med normal bruksslitasje. Bygninger 
kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring. 
Særlig kritiske områder er membranløsninger, isolasjon i gulv, vegger og 
himling, vann og avløpsnett. Elde og utidsmessighet kombinert med 
endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke 
oppdages ved visuell kontroll. 

210 Grunn og fundamenter, generelt
Grunnmur i betong/naturstein. Fundamentert med betong antatt til faste 
masser. 

225 Yttervegger
Yttervegger i reisverk, fasader med malt kledning.

227 Takkonstruksjoner
Takkonstuksjon er saltak i treverk. Tak er tekket med skiferstein. 
Takrenner i stål. Tak er ikke inspisert av takstmann, kun besiktiget fra 
bakkenivå.
Påkostninger:
Taket er lagt om i 2012, renner, nedløp, pipebeslag, papp, lekter, sløyfer 
og skifer.

233 Vinduer
Vinduer av varierende typer og alder. Malte karmer og gerikter.

235 Ytterdører og porter
To-fløyet malt inngangsdør med glassfelt, malte karmer og gerikter.

242 Gulvsystemer
Etasjeskillere i trebjelkelag med antatt stubbeloftsleire og/eller 
mineralull.
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244 Innvendige dører
Malte fyllingsdører, to-fløyet med glass. Malte karmer og gerikter.

252 Belegg på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper
Innbygde veranda i treverk, tekket med membran. Malte tregulv. Trapper 
i treverk, belagt med terrassegulv.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Malte tregulv, fliser. Malt tretrapp, rekkverk og håndløper i samme 
utførelse.

254 Overflater på innvendige vegger
Malt panel/ slette flater, tapet, fliser.

255 Overflater på innvendig himling
Malt panel, malte flater.
Påkostninger:
Diverse belysning.

265 Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Murt pipe, kakkelovn og peis for vedfyring.
Ildsteder og pipe er ikke formelt vurdert av takstmann, det forutsettes at 
de branntekniske krav er kontrollert og godkjent av det stedlige brann- 
og feievesen.

272 Kjøkkeninnredning
Profilert høy innredning, noen fronter med glassfelt. Beslysning. Heltre 
benkeplate med keramisk vask. Frittstående komfyr(bred type) med 
keramisk topp. Avtrekkshette, opplegg for oppvaskmaskin.

273 Innredning og garnityr for våtrom
1. etasje:
Dusjrom/vaskerom: Flislagt gulv med varmekabler. Flislagt dusjsone. 
Malt panel. Downlights. Heltre benk. Opplegg for 
vaskemaskin/tørketrommel.
Toalett: Flislagt gulv, malte panel på vegger. Innredet med servant og 
toalett.
2. etasje:
Bad/wc 1: Flislagt gulv med varmekabler, flislagte vegger/tapet, flislagt 
dusjsone. Innredet med servant med innredning, toalett, dusj.
Bad/wc 2: Flislagt gulv med varmekabler, flislagte vegger/tapet, flislagt 
dusjsone. Innredet med servant med innredning, toalett, dusj.
Kjeller etasje:
Vaskerom/teknisk rom: Flislagt gulv, malte vegger. Opplegg for 
vaskemaskin/tørketrommel.
Bad/wc: Flislagt, varmekabler. Innredet med servant, toalett, dusjhjørne.
Påkostninger:
Nytt røropplegg, varmtvannsbereder i 2012.
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320 Varme, generelt
Elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler.

360 Luftbehandling, generelt
Ventilasjon med naturlig avtrekk i ventilasjonskanal over tak.
Vedlikehold ol:
Ventiler i yttervegg bør monteres.

400 Elkraft, generelt
Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Det elektriske 
anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens 
kompetanseområde.
Påkostninger:
Det elektriske anlegget er nytt i 2012.

540 Alarm- og signalsystemer, generelt
Kabel-tv, bredbånd. 
Røykvarsler og pulverapparat for brannslukning er installert. 

VERDIBEREGNING

Årlige kostnader
Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: 12 000

Sum kostnader  Kr: 12 000

Kapitalisert verdi
Kommentar: Takstmannen har ikke  kapitalisert netto årlige 

leieinntekter fordi det i dagens 
markedssituasjon for utleie ikke er samsvar 
mellom kapitalisert verdi og markedsverdi.

Teknisk verdi bygninger
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):
     Enebolig 7 350 000
Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): 700 000
Teknisk verdi bygninger: 6 650 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består 
av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad 
fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt 
opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en 
vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Normal tomteverdi: 7 500 000
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Teknisk verdi inkludert tomteverdi
Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: 14 150 000

Markeds- og låneverdi
Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi)  Kr: 14 000 000

Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi)  Kr: 11 900 000
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GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 

2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 

3. Budets innhold: 
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: 
Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. 
Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 

4. 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 oppd-
ragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 

5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, 
sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 

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

7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 

8. 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 anonymis-
ert form. 

9. 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. 

10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. 

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. 
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KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN :

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum kr                  + omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave.

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :

Kontant ved kontraktens underskrift:  10% av kjøpesum         kr

Låneinstitusjon:         kr        Referanse / tlf.nr.:

Låneinstitusjon:         kr        Referanse / tlf.nr.:

Egenkapital :         kr

Totalt:          kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV :

       Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
       Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

ØNSKET OVERTAGELSESDATO :

NÆRVÆRENDE KJØPETILBUD ER BINDENDE FOR UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN :

(Budet er bindende til kl. 16.00 denne dag, hvis ikke budgiver har angitt annet klokkeslett, dog ikke tidligere enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte  visning.)
EVT. FORBEHOLD, (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.):

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at Budet er bindende for meg/oss når det er 
kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan 
kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.

Navn:          Navn:

Personnr:         Personnr:

Adr:       Postnr:       Adr:        Postnr:

Tlf.arb.       Tlf.priv.       Tlf.arb.        Tlf.priv.

E-mailadr:         E-mailadr:

Dato:          Dato:

Sign:          Sign:

THAULOWS VEI  6B, 0369 Oslo    
Gnr. 37, Bnr. 21, Snr. 1 (under seksjonering)i OSLO kommune 
Oppdragsnr: 2612321, Ansvarlig megler: Petter Birkrem  

Avdeling: Magnum Eiendomsmegling AS, 
Postboks 3991 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
Faksnummer: 22 46 00 40  
www.eie.no

  


