EPS installert 2012

SKI
1/2-part av tomannsbolig, barnevennlig og solrikt.
Garasje og flott hage. Nytt tak og nytt utvendig panel

Fasade

Legg til i favoritter

Beliggenhet

Eiendomsopplysninger

Økonomi

Nabolagsprofil

Øvrig informasjon
Eiendommen
Kollenveien 2 b, 1401 Ski
Gnr. 139, bnr. 62, i Ski kommune.
Arealer og innholdsbeskrivelse
Totalt bruttoareal: 184 kvm
Totalt bruksareal: 163 kvm
Totalt primærrom: 144 kvm
Primærrom:
* Underetasje; Trapp/gang, kjellerstue, vaskerom, matbod og 2 stykk boder.
* 1 etasje; Vindfang, trapp/gang, garderobe, kjøkken og stue.
* 2 etasje; Trapp/gang, bad/wc og 3 soverom.
Sekundærrom: 1 stykk matbod og 2 stykk boder i underetasje.
De oppgitte arealer er hentet fra takst avholdt 11.03.2014 utført av Truls Rellsve.
Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk uavhengig av hva
som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.
Overtagelse
Etter nærmere avtale.
Tomten
Meget pen og usjenert opparbeidet flat tomt! Solrik og barnevennlig bestående av
opparbeidet hage med gressplen, busker og trær. Gruset gangvei og uteplass.
Utebod/garasje til hageredskap og lignende i garasjen.
Eiet tomt på 442 kvm.
Vei, vann og avløp
Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv
ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Bebyggelse

Bygningen er iht. vedlagte takst oppført i tre, mur og betong.
Vi gjør oppmerksom på at boligen kan være oppført iht. andre krav og byggeforskrifter
enn de som gjelder pr. i dag, da det er byggeforskrifter på oppføringstidspunktet som
legges til grunn.
For nærmere beskrivelse om bebyggelsen henvises til vedlagte takst.
Standard
Velkommen til en oppgradert tomannsbolig i Ski! Solrikt og fin skjermet beliggenhet.
Meget romslig og fin stue, svært god planløsning. En meget sjarmerende, lys og luftig
bolig. Romslig overbygget veranda på ca 12 kvm, fungerer godt som et "ekstra" rom på
vår, sommer og høst tid. Boligen fremstår som meget attraktiv og innehar alt en stor
familie kan tenke seg. 3 (4) gode soverom med stue, kjellerstue, trimrom og nydelig
uteplass m.m.
Eiendommen er fint lokalisert i Ski, med kort vei til alle byens fasiliteter! Dersom du
ønsker en romsligere bolig i et sentralt, rolig og tilbaketrukket område, med hyggelige
innslag av mark og natur er dette boligen for deg!
Boligen har blitt oppgradert de senere år med blant annet nye yttervegger og
etterisolering i 2013. Taket har blitt lagt om og tekket med Decra i 2012. Ny trekledning,
flere nye vinduer og det er montert EPS (fuktsikring) - system i kjeller/underetasje!
Innhold underetasje;
Trapp/gang, kjellerstue, vaskerom, matbod og 2 stykk boder.
Trapp/gang;
Trappenedgang til kjeller med videre forgrening inn til øvrige rom.
Kjellerstue;
Meget koselig og opparbeidet kjellerstue med plass til store sittegrupper samt
kontor/trimrom. Her kan rommet med enkelthet brukes til et ekstra soverom dersom ny
eier ønsker/trenger dette. Legg merke til kommentar i takst angående godkjent rom for
varing opphold.
Vaskerom;
Oppgradert vaskerom med god plass til arbeidsbenk for tøy. Plass til kommoder,
vaskemaskin og tørketrommel. 200 liters varmtvannsbereder, skyllekar. Eier har installert
et fuktsystem (ESP) i 2010 i hele kjelleren! "EPS (Elektro Puls System) er basert på et
system av elektriske impulser som lader vannet i muren med positive ioner. Det positive
vannet ledes mot den negative elektroden til jord, slik at vannet presses ut av hele
muren. De positive ionene hindrer også vannet i å trenge inn i muren."
Matbod;
Romslig matbod med opparbeidede hyller på den ene siden.

2 boder;
2 romslige inneboder for plass til diverse redskaper, ski smøring m.m
Innhold 1 etasje;
Vindfang, trapp/hall, garderobe, kjøkken og stue.
Vindfang;
Overbygget inngangsparti/vandfang med flislagt inngangstrapp. God plass til yttertøy,
skotøy m.m
Trapp/hall;
"for" hall før man kommer inn til både stue og kjøkken. Plass til sittegruppe/benk. Her er
det videre oppført en romslig graderobeløsning.
Kjøkken;
Kjøkken fra Bonnet med laminat benkeplater. Innredning i hvitt samt benkeplass.
Takhøye overskap samt noen integrerte hvitevarer.
Stue;
Meget innbydende, romslig og sjarmerende stue med rikelig lys fra store åpne vinduer
på 2 sider! Sol direkte inn i stuen på solværsdager. Ny innvendig montert solskjerming i
2013. Lite innsyn fra omgivelsene! Lyse og tidsriktige farger med plass til sittegrupper,
spiseplass og videre utgang til meget hyggelig hage, overbygget terrasse og uteplass.
Innhold 2 etasje;
Trapp/gang, bad/wc og 3 soverom.
bTrapp/gang;/b
Lakkert furutrapp med teppe opp til 2 etasje.
Bad/wc;
Romslig baderom med flislagte vegger og gulv. Dusjnisjen ble pusset opp i 2002. Da ble
det lagt membran og flislagt. I tillegg er det montert badekar og servant.
Soverom I;
Stort soverom med plass til dobbeltseng og godt med lagringsplass. Stille beliggende mot
hage. Det er montert servant. Romslig kneloft.
Soverom/gjesterom II;
Rommet brukes pr dags dato til en kontor løsning. Kan passe godt til et
barnerom/gjesterom. Fin "leke" plass på gulv.
Soverom III;

Innbydende hoved soverom med god skapplass. Godt med luft på begge sider av
dobbeltseng. Utgang til luftebalkong og romslig kneloft.
Loft med delvis full takhøyde over store deler. Lektet opp og lagt gulv på hele flaten. Det
kan være det er mulig og bygge ut, dersom ny eier ønsker dette.
Det undertrekes at det blir ny eiers ansvar å fremskaffe eventuelle nødvendige tillatelser
fra kommunen og nabo for en slik utbygging.
* Lamper og lampetter i stuen og trapp medfølger ikke i handelen.
Oppvarming
Jøtul peis i stue med egen brennerdel. 600 liter parafintank plassert i kjeller.
Forøvrig oppvarming via el.gulvvarme i kjelelrstue og baderom. I tillegg er det montert 5
stykk panelovner i boligen.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger
dette heller ikke med.
Eventuell adgang til utleie
Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av
hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for
varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.
Parkering
Det er laget garasjeplass til 1 bil. I tillegg er det plass til parkering for gjester i
oppkjørsel. Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.
Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 18.09.1968
Eiendommen overtas som besiktiget. Det gjøres oppmerksom på det er gjort endringer
på eiendommen etter at det ble utstedt ferdigattest på eiendommen. Endringene
oppfyller ikke nødvendigvis kravene til varig opphold, og det er usikkert om disse vil bli
godkjent av kommunen. Videre gjøres det oppmerksom på at enkelte rom ikke
nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til varig opphold.
Tinglyste heftelser og rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst 1 servitutt, men denne antas å ikke ha betydning for bruk av
eiendommen.
Servitutten vil følge eiendommen og kopi av servitutten kan fås av megler.
Regulering
Eiendommen er regulert til bolig formåli henhold til reguleringsplan med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 21.06.1989.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Diverse
* Nye yttervegger, med 5 cm ekstra isolasjon.
* Trekledning i 2013!
* Tak lagt om med Decra i 2012!
* Ny drenering fra 1994.
* Montert EPS system.
* Elektro Osmose i 2012!
* 5 stykk nye vinduer i 2005.
* Ny terrassedør i 2 etasje i 2013!
* Sentralt!
* Tilbaketrukket!

Meglerkontor
Krogsveen avd. Ski
Adresse: Jernbaneveien 6



64 91 30 80

Besøk avdelingen

Pris
Prisantydning

3.750.000,-

Adresse
Kollenveien 2 b
1400 SKI

Fakta
Boligtype
Tomannsbolig
Eiertype
Selveiet
Byggeår
1964
Soverom
3
Garasje
Ja
Primærrom
144m2
Bruksareal
163m2
Tomt
442m2
Energimerke
KR-kode
4613147
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