
 
Prisliste Kløvertunet, Bygg E 

 

 

Bekkefaret Bolig AS forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter. Omkostninger iht. salgsoppgave/informasjon til kjøper og prisliste kommer i 
tillegg til alle priser.  

NØKKELINFO: 

Adresse: Byggetrinn 2 er beliggende på Felt B3 på gnr. 132 bnr.303. Endelig adresse og seksjonsnummer er ikke fastsettsatt av kommunen. 

Priser: fra kr 4.390.000,- til kr 6.490.000.,- 

Omkostninger:  fra kr 6.272,- ref prisliste og salgsoppgave.  

Felleskostnader: fra kr 1.952,- til kr 3.555,- pr. mnd.  

Felleskostnadene inkluderer: Månedlige drifts- og vedlikeholdskostnader det første driftsåret er stipulert til ca. kr 21,- til kr 28,- per kvm BRA per måned for et 
normalt driftsår, hvor blant annet, forsikring på byggene, vedlikehold og drift av fellesareal, vaktmester, forretningsførsel, snømåking, renhold, drift av bod i 
garasjeanlegg samt strøm på fellesarealer er inkludert. Ca 70 % av drifts- og vedlikeholdskostnadene fordeles etter areal (BRA) mens resten fordeles flatt per 
seksjon. Driftskostnader for boder, for Kløvertunet Garasjesameie, Kløvertunet Driftssameie og Vestbyen Velforening er inkludert i stipulerte kostnader over. 
Kostnadene til kabel-TV/internett fordeles med likt beløp for hver leilighet. Det tas forbehold om endringer i stipulerte kostnader, da dette er basert på 
erfaringstall. Kommunale avgifter vil bli belastet den enkelte seksjonseier direkte fra Ullensaker kommune.  

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann måles individuelt for hver leilighet. À kontoinnbetaling til sameiet med ca kr 12,- per kvm BRA per måned 
kommer som tillegg til felleskostnaden, med individuell avregning etter forbruk.  

I tillegg kommer drifts- og vedlikeholdskostnader for Kløvertunet Garasjesameie stipulert til ca. kr 200,- per måned per parkeringsplass for første driftsår. 
Kostnadene betales av de som eier parkeringsplass i garasjeanlegget. Strømkostnader for ladning av el-bil belastes den enkelte bruker i henhold til forbruk.  

BRA: fra 68,2 m² til 99,1 m² 

P-ROM: fra 68,2 m² til 99,1 m² 

Antall soverom: fra 2 til 3 

Eierform: Eierseksjon 

Boligtype: Leilighet 

Energimerke: Energiklasse C - lys grønn - gjelder som snitt for alle leilighetene i hvert bygg, avvik kan forekomme.  Energiklasse bergenes for hver leil. før 
overtagelse  

Garasje: Kjøp av bruksrett til garasjeplass i garasjeanlegg: kr. 190.000,-. Felleskostnader for garasjeplass er pr i dag kr. 200,- pr. plass pr. mnd. Garasjeplassene 
er i utgangspunktet avsatt til 3- og 4-roms leiligheter. Det vil også kunne tilbys garasjeplasser for salg i Byggetrinn 2 og utvendig parkering inntil disse er 
ferdigstilt. Kontakt megler for mer informasjon. 

Oslo, 13. januar 2022 

 


