
Dette er trolig de fineste strandtomtene i Hamar-området med “egen” badestrand. Nydelig
og solrik beliggenhet i fredelige omgivelser, men likevel kort avstand til Hamar sentrum.
Området har fått stor oppmerksomhet og interessen for å bo her er stor. Prospektet vil gi
deg en nærmere presentasjon av området og av de ulike boligene vi skal bygge.

Klipp fra HA: “Desidert fineste indrefilet“. “Strandlinje så langt øyet ser”. “Ottestads svar på
Beverly Hills”.

ILLUSTRASJON

- husene folk snakker om

Velkommen til
Sandvika Strand - SANDVIKA v/Hamar



NYE SELVEIER ENEBOLIGER OG BORETTSLAGS-LEILIGHETER
MED HØY STANDARD
84 - 158m2 BRUKSAREAL MED MULIGHETER FOR PERSONLIG TILPASNING

MODERNE OG MINIMALISTISK STIL
Den samlede bebyggelsen blir utført
som trehusbebyggelse og er gitt et
helhetlig og harmonisk, men moderne
design. Her er store vindusflater til-
tenkt de attraktive delene av boligen,
nemlig mot syd, vest og delvis mot
nordvest (som en konsekvens av
mjøsutsikten).

DET STØRSTE AKTIVUM
Boligområdet har sitt største aktivum i
uteområdene. De private uteområ-
dene er derfor i stor grad vektlagt,
både med store terrasser og balkong-
er, men også med takterrasser. Alle de
private uteplassene er skjermet med
overdekkede og delvis innglassede
partier som skjermer mot sjenerende
vær og vind. Alle boligene er planlagt
med tanke på at flest mulig får mest

mulig glede av fellesarealer i området,
samt strandsonen hvor det legges til
rette for felles bruk av området både
med tanke på sport, hygge og lek. Her
blir det bygging av molo som også
legger til rette for en lun og skjermet
badeplass.

PARKERING PÅ EGEN GRUNN
Alle eneboligene har  parkering inte-
grert i garasje eller carport på egen
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eiendom. Leilighetene er planlagt
med felles parkeringskjeller under
bygningskroppen. For disse er det i til-
legg avsatt noen mindre områder på
bakkeplan for gjesteparkering.

EIERFORM
De 24 leilighetene blir organisert som
borettslag. Eneboligene blir selveier.

NOEN OPPLYSNINGER OM Å BO I
BORETTSLAG
Beboerne eier bygningene, fellesan-
legg og uteområder i fellesskap. Som
andelseier har du rett til å være med å
bestemme, og du er medansvarlig for

driften av borettslaget.
Det er styret som er ansvarlig for den
daglige driften, inkludert økonomien.
Styret skal velges av andelseierne på
generalforsamlingen som vanligvis er
en gang  i året. Hver enkelt andelseier
har en stemme. Et borettslag er en 
selvstendig juridisk enhet. Andelseiere
blir lignet på lik linje med selveiere.
Det vil si at du får skattefradrag for
rentene du betaler i felleskostnadene
og formuefradrag for andel felles-
gjeld. Hvert år vil du motta en full
oversikt fra forretningsfører for bruk i
selvangivelsen.

Andelseierne vi ha rett til individuell
nedbetaling av andel fellesgjeld. Det
betyr at hver enkelt andelseier kan
bestemme om de ønsker å nedbetale
sin andel av fellesgjelden raskere enn
forutsatt. En hel eller delvis innfrielse
av andel fellesgjeld vil redusere de
månedlige felleskostnadene tilsva-
rende
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8 eneboliger 1. byggetrinn (nr 1 - 8 )ENEBOLIGER

24 leiligheter (R-1, R-2, R-3) (nr 1 - 24)LEILIGHETER

6 treroms leiligheter

1 fireroms leilighet

84m2 BRA

120m,2 BRA

(Nr 1 - 6)

(Nr 7) (2 plan)

R-1 (REKKE 1)

Se side 9

4 treroms leiligheter

2 fireroms leiligheter

84m2 BRA

120m,2 BRA

(Nr 9 - 10 - 11 - 12)

(Nr 8 og 13) (2 plan)

R-2 (REKKE 2)

Se side 9

10 treroms leiligheter

1 fireroms leilighet

84m2 BRA

120m,2 BRA

(Nr 14 - 23)

(Nr 24) (2 plan)

R-3 (REKKE 3)

Se side 9

LEVERINGSBESKRIVELSE I 
STIKKORDSFORM

INNVENDIG
• Malte vinduskarmer
• 3-lags glass og argongass
• Dører i hvit, minimalistisk utførelse
• Skyvedørsgarderober
• Hvitmalt listverk
• Høyglans kjøkkeninnredning fra Norema i eneboligene
• Hvit Form kjøkkeninnredning fra Norema i leilighetene
• Hvitevarer; kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin
• Downlights
• Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner
• Sentralstøvsuger i eneboligene og i leiligheter med 

arael fordelt over to plan
• Elektriske varmeovner m/nattsenking
• Varmekabler i badegulv
• Gasspeis
• Gasstilknytning på terrasser for grill/varme
• Parkett på gulv
• Flislagte gulv og vegger på baderom
• Veggmontert vannklosset
• Baderomsmøbler

UTVENDIG
• Beleggningsstein ved inngangsparti og terrasser
• Beplantning
• Garasje/carport for eneboligene
• Parkeringskjeller for leilighetene
• Sandstrand
• Bak bølgebryter vil det bli tilrettelagt for båtoppstillings     

plasser som selges separat.

Se forøvrig egen leveransebeskrivelse for
henholdsvis leilighetene og eneboligene

1
2

3
4

5
6

7 8

R-3

R-2

R-1
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1. ETASJE

2. ETASJE

Allrom
33,2 m2

Kjøkken
13,5 m2

Gang/trapp
12,6 m2

Gard.
4,2 m2

V.F.
3,4 m2Garasje

36,6 m2

Vaskerom
5,6 m2

Bad
3,6 m2

Matbod
2,1 m2

Balkong
28,8 m2

Stue
26 m2

Bod
3,5 m2

Gang/trapp
10,4 m2

Soverom
11,9 m2

Soverom
8,8 m2

Soverom
8 m2

Bad
6,2 m2

Overbygg med 
levegger i glass

Areal 158m2 BRA Soverom 3 Bad 2 Bod 2 Dobbeltgarasje 1FAKTA

BOLIG 1 OG 2
Bolig 1 og 2 er de to boligene som
ligger i første rekke nærmest Mjøsa
merket 1 og 2 på side 4 i prospek-
tet. Tomtene er anlagt med en ver-
tikal forstøtningsmur mot friarealet
på stranda.

Disse boligene har sitt boareal for-
delt på to plan. Bad, vaskerom,
kjøkken og allrom/stue er pratisk
plassert på hovedplanet. I 2. etasje
er alle soverom plassert pluss bad
og nok en stue, som har utgang til
en terrasse på 30m2, orientert rett
mot Mjøsa og Hamar by. På begge
sider av bygget er det uteareal
med utgang fra stuen i 1. etasje.

Dobbel garasje er integrert i byg-
ningskroppen med direkte inngang
til boligen via vaskerommet.
Forøvrig har boligen overbygd inn-
gangsparti.
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Bolig 3 og 4 som skal bygges på tom-
tene merket 3 og 4 på side 4 i pro-
speket og ligger i andre rekke fra
Mjøsa. Boligene har store vinduer
mot vest og ned mot Mjøsa og er i til-
legg anlagt slik at de får best mulig
mjøsutsikt i forhold til boligene foran.

Hustypen er et typisk halvplanshus
med totalt 4 plan. Sokkeletasjen
består av bod, trapperom, vaskerom
og garasje som har direkte inngang
til boligene via vaskrommet.
Inngangsplanet inneholder entrè, wc,
et stort oppholdsrom på nær 30m2,
som rommer både kjøkken, stue og
spisestue. En halv etasje opp er 3
soverom og bad og utgang til en stor
balkong. På øverste plan i huset fin-
nes en stor og lys stue med balkong
mot nord og vest. Mot sør-vest på
bakkeplan er det anlagt en utvendig
frokostplass.

BOLIG 3 OG 4

Utebod
5 m2

Trapp
5 m2

Bod/sluse/vask
6 m2

Garasje
20 m2

Biloppstillings-
plass

Overbygg med 
levegger i glass

Balkong
15 m2

Stue
27 m2

Balkong
21 m2

Inngang
7 m2Gang/trapp

10 m2

Bad
5 m2

WC

Allrom
29 m2

Soverom
10 m2

Soverom
12 m2

Soverom
8 m2

UNDERETASJE

2. ETASJE

1. ETASJE

Areal 129m2 BRA Soverom 3 Bad 1 Bod 1 Garasje 1FAKTA
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Areal 151m2 BRA Soverom 3 Bad 2 Bod 1 Dobbelgarasje 1FAKTA

BOLIG 5
Boligen som skal bygges på tomt
merket 5 på side 4 i prospektet, er
en variant av hustype 3 som skal
bygges på tomtene 6, 7 og 8. Den
største forskjellen er at garasjen er
snudd 90 grader mot felles
adkomstveg. Forøvrig inneholder
boligen på tomt 5 de samme rom-
mene som boligene på tomt 6, 7 og
8. Se neste side for en nærmere
presentasjon.

1. ETASJE

2. ETASJE

Soverom
9 m2

Frokostterrasse
12 m2

Spisestue
17 m2

Kjøkken
13 m2

Peisstue
10 m2

Trapp
5 m2

V.F.
3 m2

Garderobe
3 m2

Vaskerom
6 m2

Gang
7 m2

Utebod
4 m2

Bad
5 m2

Garasje
35 m2

Kveldssolterrasse
12 m2

Overbygg med 
levegger i glass

Soverom
13 m2

Soverom
9 m2

Bad

Gang
5 m2

Bod
4 m2

Takterrasse
32 m2

Stue
24 m2

Balkong
46 m2
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Bolig 5, 6, 7 og 8 skal bygges på
tomt merket 5, 6, 7 og 8, men boli-
gen på tomt 5 har en noe annen
planløsning – se siden foran. Alle
disse 4 boligene er terrassert bety-
delig høyere en boligrekkene som
ligger foran ned mot Mjøsa.
Boligene er på denne måten opti-
malisert i forhold til best mulig
utsikt og solforhold.

Dette er eneboliger som har sitt
bruksareal fordelt på to plan.
Hovedplanet inneholder alt man
trenger; bad, soverom, stue og kjøk-
ken pluss litt til. 2. etasjen byr på 2
soverom, bad og nok en stue, samt
to store uteplasser hvor den ene er
delvis innglasset – noe som vil gi
en lun og fin uteplass.

BOLIG 6, 7 OG 8

Areal 151m2 BRA Soverom 3 Bad 2 Bod 2 Carport  1 Garasje 1FAKTA

1. ETASJE 2. ETASJE

Soverom
8 m2

Trapp
5 m2

Peisestue
11 m2

Spisestue
17 m2

Kjøkken
13 m2

Gang
7 m2

V.F.
5 m2

Bad
5 m2

Vaskerom
5 m2

Bod
4 m2

Utebod
5 m2

Garasje 22 m2

Carport
17 m2

Overbygg med 
levegger i glass

Takterasse
32 m2

Stue
24 m2

Gang
6 m2

Balkong
17 m2

Soverom
9 m2

Soverom
14 m2

Bad
5 m2
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LEILIGHETER REKKE 1
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LEILIGHETER REKKE 2

LEILIGHETER REKKE 3

I byggetrinn 1 er det til sammen 24
leiligheter fordelt på 3 bygninger. Det
er to leilighetstyper; leilighet på ett
plan med et bruksareal på 84m2 og
leilighet over to plan med et bruks-
areal på 120m2. Planløsningene
finner du på neste side.

Til venstre ser du de 3 husrekkene
hvor vi har markert hvor de enkelte
leilighetene er. Det er lagt stor vekt
på at alle leilighetene skal ha gode
solforhold og utsikt til Mjøsa. Alle lei-
lighetene har minst to terrasser/bal-
konger – hvor minst èn er delvis inn-
glasset for å skjerme mot vær og
vind.

Leilighetene på 84m2 inneholder 2
soverom, bad/vaskerom, bod og
stue/kjøkken i åpen løsning. Stuen
har utgang til en stor og delvis inn-
bygget balkong/terrasse. Leilighetene
på 120m2 går over to plan og inne-
holder på hovedplanet vindfang,
bad/vaskerom, og stue/kjøkken i
åpen løsning. 2. etasjen inneholder 3
soverom, bad og bod. Leilighetene på
120m2 har to balkonger i 2. etasje og
terrasse på hovedplanet.

2

13

4

5

6
7

13
12

11

10

9
8

15

14

17

16

19

18

21

20

23
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LEILIGHETER 120 M2 - AREAL FORDELT PÅ 2 PLAN
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Terasse
20,2 m2

Stue
31,3 m2

WC/vask
3,9 m2

Kjøkken
10,6 m2

V.F.
5,4 m2

Gang/trapp
7,2 m2

1. ETASJE, LEILIGHET 120 M2

2. ETASJE

Leilighet Nr. 7, 8, 13 og 24

Balkong
20 m2

Stue
8,9 m2

Soverom
8,9 m2

Soverom
16,3 m2

Bad
6,3 m2

Gang
9,6 m2

Bod
3,3 m2

Frokostbalkong
8,1 m2

planløsningene er ikke i målestokk.



LEILIGHETER 84 M2

Leiligheter i første etasje:
Nr. 1, 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20 og 22

Leiligheter i andre etasje:
Nr. 2, 4, 6, 10, 12, 15, 17, 19, 21 og 23
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Balkong
13,8 m2

Soverom
11,9 m2

Bad/vask
6,6 m2

Soverom
7,3 m2

Gang
9,2 m2

Stue
21 m2

Kjøkken/spis
21 m2

Bod
3,6 m2

Frokostbalkong
8 m2

1. ETASJE OG 2. ETASJE - LEILIGHET 84 M2

Velkommen til
Sandvika Strand - SANDVIKA

- husene folk snakker om

Vedlagte cd viser walk-thru ani-
masjoner av de ulike hustypene.
Du trenger Internet explorer for
å kunne åpne filene. Vi gjør opp-
merksom på at alle bildene kun
er illustrasjoner og vil avvike fra
virkeligheten.

Er ingen cd vedlagt, vil den bli
ettersendt på oppfordring.

planløsningene er ikke i målestokk.



Kotaktperson eneboligene: Kristin Wolden  -  E-post kristinw@boligpartner.no
leilighetene: Thron Jakobsen - Epost thronj@boligpartner.no alternativt runed@boligpartner.no
tlf. 62 53 69 00 - faks. 62 53 69 00 - www.boligpartner.no

- husene folk snakker om

KJØPSBETINGELSER
Leilighetene selges til fastsatt pris
etter “først til mølla” prinsippet. Se
forøvrig gjeldende prisliste med
betingelser.

GENERELLE FORHOLD
Dette prospektet er ment som en
orientering om byggeprosjektet, og
er ikke bindende for den detaljerte
utformingen av bebyggelsen Alle
opplysningene er derfor gitt med

forbehold om at utbygger kan fore-
ta mindre endringer hvis dette skul-
le vise seg nødvendig eller ønske-
lig. Prosjektets beskrivelse går foran
dette prospektet der det måtte
være avvik.

Tegninger i prospektet er KUN 
illustrasjoner.

bildene er kun illustrasjoner og vil avvike fra virkeligheten.


