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Styri er et rolig og etablert boligområde som 

ligger ca 2 km sør for Eidsvoll sentrum, med 

kort vei til både tog, buss, skole, barnehage og 

dagligvare. Eidsvoll er et familievennlig område 

med kort vei til barne -og ungdomsskole samt 

flere barnehager. I Styri vil man sokne til Vilberg 

barneskole og Vilberg ungdomsskole, som 

ligger i sentrum ved Sundet.

Området ligger flott til i et 
allerede godt etablert nabolag. 
Prosjektet vil få en solrik 
beliggenhet med romslige 
tomter. 

Eidsvoll har ett fantastisk kollektivtilbud og er 

sentralstopp for Gardermobanen med mulighet 

for tog til bl.a. Gardermoen (10min), Lillestrøm 

(25 min) og Oslo Sentralstasjon (36min). Det er 

også muligheter for tog nordover til Hamar (40 

min). Her har du muligheten til å bo landlig, 

men allikevel kunne reise hvor du vil i verden i 

løpet av kort tid. Det er også kort vei til E6, noe 

som gjør det enkelt å komme seg rundt med bil

Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som 

veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende

SOLSTADLIA 
Nytt prosjekt på Styri i Eidsvoll kommune  
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Alpha er den ultimate familieboligen med hele fire 
romslige soverom, hvorav det ene enkelt kan gjøres om til 
en tv-stue, ekstrastue eller hva man måtte ønske. 

Flislagt og romslig bad i 1. etasje med dusj, servant og 
vegghengt toalett. Det er god plass til vaskemaskin og 
tørketrommel, samt mulighet for badekar.

 I boligens hovedetasje har du en meget romslig og åpen 
stue -og kjøkkenløsning. Fra stuen er det utgang til en 
takterrasse på ca. 29 kvm som blir en naturlig forlengelse 
av stuen om sommeren. I hovedetasjen er det også lagt 
opp til en «master bedroom»-løsning med eget bad. Fra 
det ene soverommet i første etasje har du også utgang til 
ditt eget uteområde. Det er integrert garasje i boligen.

Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende

Alpha
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ALPHA 

BRA 151 | P-ROM 128

1.etg: Entré/gang, bad og tre 

soverom. 

2.etg: Stue/kjøkken, soverom 

og bad. 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 



 - SOLSTADLIA - EIDSVOLL16 SOLSTADLIA - EIDSVOLL - 17

Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Beta

Beta er perfekt for småbarnsfamilien, enslige eller par 

som ønsker litt mer boltreplass enn man finner i en 

leilighet. 

Boligen har en meget god planløsning og har totalt tre 

soverom. Flislagt bad med dusj, servant og vegghengt 

toalett. Det er god plass til vaskemaskin og 

tørketrommel.

 I boligens hovedetasje har du en åpen stue -og 

kjøkkenløsning. Fra stuen er det utgang til en 

takterrasse på ca. 29 kvm som blir en naturlig 

forlengelse av stuen om sommeren. Fra soverom/tv-

stue i første etasje har du også utgang til ditt eget 

uteområde. Det er integrert garasje i boligen.

Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende
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BETA 

BRA 108 | P-ROM 84

1.etg: Entré/gang, bad og to 

soverom. 

2.etg: Stue/kjøkken og 

soverom.
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Alle illustrasjonsfotoene er å forstå som veiledende 
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Styri er et rolig og etablert boligområde som 

ligger ca 2 km sør for Eidsvoll sentrum, med kort 

vei til både tog, buss, skole, barnehage og 

dagligvare. Eidsvoll er et familievennlig område 

med kort vei til barne -og ungdomsskole samt 

flere barnehager. I Styri vil man sokne til Vilberg 

barneskole og Vilberg ungdomsskole, som ligger i 

sentrum ved Sundet. 

Med bil har du flere byer samt hovedstaden 

under en time unna:

Råholt – 15 minutter

Gardermoen – 25 minutter

Lillestrøm – 46 minutter

Oslo – 58 minutter

Hamar – 54 minutter 
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Eidsvoll har ett fantastisk kollektivtilbud og er 

sentralstopp for Gardermobanen med mulighet 

for tog til bl.a. Gardermoen (10min), Lillestrøm 

(25 min) og Oslo Sentralstasjon (36min). Det er 

også muligheter for tog nordover til Hamar (40 

min). Her har du muligheten til å bo landlig, men 

allikevel kunne reise hvor du vil i verden i løpet av 

kort tid. Det er også kort vei til E6, noe som gjør 

det enkelt å komme seg rundt med bil.   
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Annet

Det vil bli opprettet en huseierforening på feltet hvor beboere vil ha pliktig 

medlemskap og være pliktig til å betale medlemskontingent. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i 

konstruksjonen uten forvarsel, dersom dette er nødvendig eller hensiktsmessig f.eks. 

på grunn av forhold i offentlige vedtak, detaljprosjektering eller 

materialmangel/forsinkelser. Endringene kan skal ikke medføre vesentlig endring i 

byggets tilsiktede kvalitet eller funksjon. Det kan også oppstå utsettelser/forsinkelser i 

anslått fremdrift, feks pga krigen i Ukraina og varemangel/forsinkelser fra leverandører.

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova.

Det tas forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg.

Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets 

generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en 

komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kundetegninger og 

kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, ”møblerte” 

plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og 

kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det 

kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i 

leveransen. Tegninger og illustrasjoner i prospektet er kun av illustrativ karakter og er 

ikke en del av kontrakt.
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Tomt 16
2.et: 190,8
1.et: 188,0

Tomt 17
2.et: 190,8
1.et: 188,0

Tomt 20
2.et: 191,8
1.et: 189,0

Tomt 15
2.et: 191,8
1.et: 189,0

Tomt 14
2.et: 192,3
1.et: 189,5

Tomt 13
1.et: 191,8
U.et: 189,0

Tomt 8
1.et: 197,0
U.et 194,2

Tomt 10
1.et: 197,8
U.et: 195,0

Tomt 9
1.et: 200,5
U.et: 197,7

Tomt 2
1.et: 201,0
U.et: 198,2

Tomt 3
1.et: 201,8
U.et: 199,0

Tomt 4
1.et: 203,0
U.et: 200,2

Tomt 1
1.et: 212,5
U.et: 209,7

Tomt 7
1.et: 199,0
U.et 196,2

Tomt 6
1.et: 197,5
U.et 194,7

Tomt 5
1.et: 197,8
U.et 195,0

Tomt 19
1.et: 194,3
U.et 191,5

Tomt 18
1.et: 192,3
U.et 189,5

Tomt 12
1.et: 196,0
U.et 193,2

Tomt 11
1.et: 194,8
U.et 192,0
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Illustrasjonsplan

Styri

Hellvik Hus Øst Eiendomsutvikling AS

HHØ
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-/-

Hellvik Hus Øst AS
Energiveien 5, 2069 Jessheim
63 94 22 60
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-
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TIV
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A Tomt 8, lekeplass TIV HHØ 06.09.22
B Seksjonering tomannsboliger TIV HHØ 01.11.22

Illustrasjonsplan
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FORSLAG TIL VEDTEKTER ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED SALG AV BOLIGENE. DE ER Å 
BETRAKTE SOM FORELØPIGE OG DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER. 

 
 

VEDTEKTER FOR  
SOLSTADLIA  XX SAMEIE  

 
 

§1. Formål  
Sameiets navn er Solstadlia xx sameie og består av 2 boligseksjoner.  
 
Sameiet har som formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon, drift og 
vedlikehold av eiendommen, gnr. xx, bnr. xx i Eidsvoll kommune.  
 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner. 
Sameierne er selv ansvarlig for å sette seg inn i og oppfylle lovens krav til drift av sameier.  
 
 
§2. Forholdet mellom sameierne  
Den enkelte sameier har enerett / rår som eier over sin seksjon. Grøntareal/uteareal utenfor 
hver seksjon (som tilhører den enkelte seksjon) opparbeides og bekostes av den enkelte 
seksjonseier.  
 
Eventuelle kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, skal 
fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. Sameierbrøken er 1/1 part på hver seksjon.   
 
Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like, slik at det ikke oppstår skade 
eller ulempe for den andre sameieren. I forbindelse med utvendig vedlikehold tillates det å 
bruke naboseksjonens grunn. Sameierne skal varsle hverandre ved påbygg eller andre 
meldingspliktige arbeider.  
 
 
3. Styret 
Sameiet skal ha et styre. Styret består av begge seksjonseiere. Styret skal bestå av en 
styreleder og et styremedlem.  
 
 
3. Driftsutgifter 
Forsikringer betales enkeltvis og er ikke sameiets ansvar. Andre utgifter for sameiet fordeles 
likt mellom sameierne, og evt. innkreving / forskudd løses av sameiet selv.  
 
De andre sameierne har panterett i seksjonene for krav mot sameieren som følger av 
sameieforholdet. Pantekravet er i samsvar med loven inntil to ganger folketrygdens 
grunnbeløp («2G») slik denne er på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført.  
 
 
§4. Velforening/Huseierforening 
Sameiet/sameierne er forpliktet til å være medlem i Solstadlia huseierforening.  
 

FORSLAG TIL VEDTEKTER ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED SALG AV BOLIGENE. DE ER Å 
BETRAKTE SOM FORELØPIGE OG DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER. 

 
VEDTEKTER FOR 

SOLSTADLIA HUSEIERFORENING 
(av 10.10.2022) 

 
 
Navn og omfang 
Foreningens navn er Solstadlia huseierforening, og vil når hele feltet er utbygd bestå av ca. 28 
boenheter (iht de nåværende planer), med forbehold om endring av antall boliger og 
boligtyper.  
 
 
§1  Formål/drift 
Huseierforeningen har som formål forvalting, drift og vedlikehold av fellesarealer og veier på 
området, det vil si alle arealer og innretninger som ikke er overtatt av kommunen eller eies av 
andre beboere/sameiere.  
 
 
§2  Årsmøtet 
Huseierforeningens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av april 
måned hvert år og ledes av styret. Årsmøtet skal behandle regnskap, budsjett, årsrapport, 
fastsettelse av kontingent og andre saker som medlemmene ønsker behandlet. 
Årsmøteinnkalling skal skje minimum 4 uker før møtedato, og frist for forslag som ønskes 
behandlet til møte innsendes 14 dager før møtedato. 
 
Hvis minst 25 % av medlemmene krever det skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. 
Innkalling for ekstraordinært møte skjer med samme frister som for det ordinære. Andre saker 
enn grunnlaget for det ekstraordinære møtet kan ikke behandles. Årsmøtets vedtak er 
bindende for medlemmene. Simpelt flertall er tilstrekkelig i alle saker unntatt 
vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. 
 
Årsmøtet skal velge styre, valgkomité bestående av to medlemmer (velges for to år), og to 
revisorer (velges for to år). 
 
 
§3  Styre 
Styret velges av årsmøtet og skal bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem. 
Leder velges for to år. 
Nestleder velges for to år (første gang for ett år). 
Styremedlem velges for to år. 
Varamedlem velges for ett år. 
 
Styret skal stå for den daglige drift av huseierforeningen. Styret er beslutningsdyktig når 
halvparten av styrets stemmeberettigede er tilstede. 
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  RÅHOLT  

B & O Forberg AS  6395 2120 
Gladbakkvegen 2 raholt@comfort.no 
2070 RÅHOLT www.comfort.no 
 

 
 
Følgende sanitærutstyr er medregnet pr. bolig : 
Merk at endringer kan forekomme, men kvalitet og funksjonalitet vil opprettholdes.  
 
Utvendig: 
1 stk. Vannutkaster (frostfri utekran ut fra vegg Entre/Sov ut i Garasje) 
 
Kjøkken 1. etasje: 
1 stk. Ett-greps benkebatteri m/kran for oppvaskmaskin  
1 stk. Sensor for lekkasjestopper under kjøkkenkum og oppvaskmaskin 
 
Bad underetasje:  
1 stk. Innbygningssisterne for vegghengt WC ( utenpåliggende kasse ) 
1 stk. Betjeningsplate til sisterne, krom 
1 stk. Veggskålpakke m/sete og lokk  
1 stk. Ett-greps servantbatteri m/kjedefeste  
1 stk. Baderomsmøbel 80 cm m/heldekkende porselensservant, hvit matt 
1 stk. Speil 80 cm m/lys  
1 stk. Dusjbatteri m/trykkstyring 
1 stk. Dusjgarnityr, krom 
1 stk. Dusjhjørne hev/senk, 90 x 90 cm 
1 stk. OSO Hotwater varmtvannsbereder type Saga Expansion 200 ltr. m/innebygd ekspansjonskar 
1 stk. Fordelerskap for "rør i rør-system" 
1 stk. Vann og avløp klart til vaskemaskin 
1 stk. Kuleventil m/hendel (innvendig hovedstoppekran) 
1 stk. Reduksjonsventil og tilbakeslagsventil 
1 stk. Vannstoppeventil på vanninntak m/sensor og støpsel  
1 stk. Vannmålerkonsoll inkl. montering av vannmåler som leveres av kommunen 
1 stk. Purus Joti 110 mm. R-sluk m/klemring for belegg  
 
Bad 1. etg. : 
1 stk. Innbygningssisterne for vegghengt WC ( utenpåliggende kasse ) 
1 stk. Betjeningsplate til sisterne, krom 
1 stk. Veggskålpakke m/sete og lokk  
1 stk. Ett-greps servantbatteri m/kjedefeste  
1 stk. Baderomsmøbel 80 cm m/heldekkende porselensservant, hvit matt 
1 stk. Speil 80 cm m/lys  
1 stk. Dusjbatteri m/trykkstyring 
1 stk. Dusjgarnityr, krom 
1 stk. Dusjhjørne hev/senk, 90 x 90 cm 
1 stk. Purus Joti 75 mm. K-sluk m/klemring for belegg  
 
    

  RÅHOLT  

B & O Forberg AS  6395 2120 
Gladbakkvegen 2 raholt@comfort.no 
2070 RÅHOLT www.comfort.no 
 

 
             
            
Følgende sanitærutstyr er medregnet : 
Merk at endringer kan forekomme, men kvalitet og funksjonalitet vil opprettholdes. 
 
Utvendig : 
1 stk. Vannutkaster ( frostfri utekran ut fra vegg Entre/Sov ut i Garasje ) 
 
Kjøkken 1. etg. : 
1 stk. Ett-greps benkebatteri m/kran for oppvaskmaskin  
1 stk. Sensor for lekkasjestopper under kjøkkenkum og oppvaskmaskin 
 
Bad underetasje:  
1 stk. Innbygningssisterne for vegghengt WC ( utenpåliggende kasse ) 
1 stk. Betjeningsplate til sisterne, krom 
1 stk. Veggskålpakke m/sete og lokk  
1 stk. Ett-greps servantbatteri m/kjedefeste  
1 stk. Baderomsmøbel 80 cm m/heldekkende porselensservant, hvit matt 
1 stk. Speil 80 cm m/lys  
1 stk. Dusjbatteri m/trykkstyring 
1 stk. Dusjgarnityr, krom 
1 stk. Dusjhjørne hev/senk, 90 x 90 cm 
1 stk. OSO Hotwater varmtvannsbereder type Saga Expansion 200 ltr. m/innebygd ekspansjonskar 
1 stk. Fordelerskap for "rør i rør-system" 
1 stk. Vann og avløp klart til vaskemaskin 
1 stk. Kuleventil m/hendel (innvendig hovedstoppekran) 
1 stk. Reduksjonsventil og tilbakeslagsventil 
1 stk. Vannstoppeventil på vanninntak m/sensor og støpsel  
1 stk. Vannmålerkonsoll inkl. montering av vannmåler som leveres av kommunen 
1 stk. Purus Joti 110 mm. R-sluk m/klemring for belegg  

Sanitærutstyr Alpha
Sanitærutstyr Beta
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 NØKKELINFORMASJON  NØKKELINFORMASJON

Om prosjektet
Solstadlia er et nytt prosjekt på Styri i Eidsvoll kommune som vil 

bestå av ca 28 boenheter. Nå legges de første boligene ut for salg - ti 

boenheter fordelt på fem tomannsboliger! Området ligger flott til i 

et allerede godt etablert nabolag. Prosjektet vil få en solrik 

beliggenhet med romslige tomter. 

Ta kontakt med prosjektselger Jørgen Nordli (41 36 52 87) for mer 

informasjon om prosjektet

Beliggenhet
Styri er et rolig og etablert boligområde som ligger ca 2 km sør for 

Eidsvoll sentrum, med kort vei til både tog, buss, skole, barnehage 

og dagligvare. Eidsvoll er et familievennlig område med kort vei til 

barne -og ungdomsskole samt flere barnehager. I Styri vil man 

sokne til Vilberg barneskole og Vilberg ungdomsskole, som ligger i 

sentrum ved Sundet.

Eidsvoll har ett fantastisk kollektivtilbud og er sentralstopp for 

Gardermobanen med mulighet for tog til bl.a. Gardermoen (10min), 

Lillestrøm (25 min) og Oslo Sentralstasjon (36min). Det er også 

muligheter for tog nordover til Hamar (40 min). Her har du 

muligheten til å bo landlig, men allikevel kunne reise hvor du vil i 

verden i løpet av kort tid. Det er også kort vei til E6, noe som gjør det 

enkelt å komme seg rundt med bil. 

Med bil har du flere byer samt hovedstaden under en time unna:

Råholt – 15 minutter

Gardermoen – 25 minutter

Lillestrøm – 46 minutter

Oslo – 58 minutter

Hamar – 54 minutter

Dagligvarehandelen kan gjøres i Sundet på Kiwi, Rema 1000 eller 

Coop Prix Eidsvoll. Her finner du også Vinmonopolet, Europris samt 

flere spisesteder og cafeer. Fra Sundet har du også en flott utsikt 

utover Vorma med brygge og sitteplasser samt båthavn. Her er det 

idyllisk både sommer og vinter.  

Fra Sundet er det ca. 15 minutters kjøring til Råholt hvor du finner 

AMFI Eidsvoll, et toppmoderne kjøpesenter med totalt 50 butikker 

og spisesteder. Her finner du også apotek, interiørbutikker, 

Vinmonopol og jernvarehandel. Det ligger flere matbutikker i 

nærområdet, som Coop Ekstra m/post i butikk, Rema 1000, Kiwi og 

Spar. Europris ligger også sentralt til på Råholt.

Eidsvoll har mange flotte friluftsmuligheter både sommer og vinter. 

Området kan friste med badevann, skiløyper, skogsstier og 

sykkelterreng. Eidsvoll har også et rikt kulturtilbud med bibliotek, 

kulturskole, konserter, forestillinger og foredrag.

Tilvalg
Gode tilvalgsmuligheter, ta kontakt med selger for mer informasjon. 

Matrikkelinformasjon
Kommunenr.: 3035

Gnr.: 10

Bnr.: 9

Boligtyper

ALPHA | BRA 151 | P-ROM 128

1.etg: Entré/gang, bad og tre soverom. 

2.etg: Stue/kjøkken, soverom og bad. 

Alpha er den ultimate familieboligen med hele fire romslige 

soverom, hvorav det ene enkelt kan gjøres om til en tv-stue, 

ekstrastue eller hva man måtte ønske. Flislagt og romslig bad i 1. 

etasje med dusj, servant og vegghengt toalett. Det er god plass til 

vaskemaskin og tørketrommel, samt mulighet for badekar. I 

boligens hovedetasje har du en meget romslig og åpen stue -og 

kjøkkenløsning. Fra stuen er det utgang til en takterrasse på ca. 29 

kvm som blir en naturlig forlengelse av stuen om sommeren. I 

hovedetasjen er det også lagt opp til en «master bedroom»-løsning 

med eget bad. Fra det ene soverommet i første etasje har du også 

utgang til ditt eget uteområde. Det er integrert garasje i boligen.

BETA | BRA 108 | P-ROM 84

1.etg: Entré/gang, bad og to soverom. 

2.etg: Stue/kjøkken og soverom.

Beta er perfekt for småbarnsfamilien, enslige eller par som ønsker 

litt mer boltreplass enn man finner i en leilighet. Boligen har en 

meget god planløsning og har totalt tre soverom. Flislagt bad med 

dusj, servant og vegghengt toalett. Det er god plass til vaskemaskin 

og tørketrommel. I boligens hovedetasje har du en åpen stue -og 

kjøkkenløsning. Fra stuen er det utgang til en takterrasse på ca. 29 

kvm som blir en naturlig forlengelse av stuen om sommeren. Fra 

soverom/tv-stue i første etasje har du også utgang til ditt eget 

uteområde. Det er integrert garasje i boligen. 

Omkostninger
Dokumentavgift til staten(2,5% av tomteverdi 17.500-21.250,-

Oppstartskapital til huseierforeningen 5.000,-

Tinglysningsgebyr for skjøte.                                                                       585,-

tinglysning av pantedokument: 585,-

Panteattst                                                                                                           202,-

Sum omkostninger                                                                     23.872-27.622,-

Finansiering
0 kr i innskudd – betal hele kjøpesummen inkludert tilvalg ved 

overtagelse!

Garasje/biloppstillingsplasser
Integrert garasje i hver bolig. 
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