
Flytt inn nå!
4 innflytningsklare 
leiligheter på Fagermoen, 
Nodeland

Priser fra kr 1.925.000 inkl. parkering
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Fagermoen finner du på den lyse moen 
på Nodeland – midt mellom Songdalselva 
og Songdalen rådhus. Her får du trygge, 

tidsriktige og tilrettelagte boliger 
i et rolig område. Solrike leiligheter 

med et godt nabolag hvor folk trives!

Nå har vi kun fire innflytningsklare 
leiligheter igjen. 

På Fagermoen 
er det flott å bo!
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Sentral 
beliggenhet

Songdalen rådhus med alle kommunale tjenester og 
administrasjon ligger noen få skritt fra Fagermoen. Det samme 
gjelder bussholdeplass, butikker og kulturelle aktiviteter.

Det er kun 11 km med bil til Kristiansand sentrum, og med toget 
er det bare åtte minutter fra Nodeland stasjon.

 

Til Kristiansand – 11 km
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Fagre Fagermoen!
Det siste leilighetsbygget ligger like ved rådhuset. 

Her er det mange kvaliteter som gjør hverdagen enklere – som for eksempel 
parkeringskjeller med boder. Heisen går også ned til kjelleren.

F A G E R M O E N  – 

S I S T E  B Y G G E T R I N N
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Følg sola og årstidene
Deilige terrasser og balkonger med kveldssol.  Lyset, den 
friske lufta og de åpne løsningene gjør naturopplevelsene 
sterke og direkte på verandaen. Ja, det er vakkert her, og 
du har alt i din umiddelbare nærhet.
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Målestokk, planløsning: 1:100 (1 cm = 1 meter)
521

1:100

N

Fasade mot vest. Det fargede feltet viser leilighetenes plassering i bygget.

• BRA 57,1 m2

• P-rom 54 m2 

• 1. etasje

• 1 soverom

• Skyvedører fra bad til vaskerom

• Mulighet for kontorløsning i gang

• Romslig terrasse med kveldssol

• Parkeringsplass i lukket kjeller

• Heis ned til parkeringsanlegget

• Sportsbod

Kr 1.925.000 
inkl. parkering

Leilighet 102

Fakta om leilighet 102BRA 57,1 m2 // P-rom 54 m2

Sov
9,2 m2

Bod
3,1 m2

Entré
11,1 m2

12,8 m2

Bad/vask
6,3 m2

Stue/kjøkken
23,1 m2

For flere bilder – se tilsvarende leilighet i 3. etasje
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Målestokk, planløsning: 1:100 (1 cm = 1 meter)
521

1:100

N

Fasade mot vest. Det fargede feltet viser leilighetenes plassering i bygget.

• BRA 57,1 m2

• P-rom 54 m2 

• 3. etasje

• 1 soverom

• Skyvedører fra bad til vaskerom

• Mulighet for kontorløsning i gang

• Romslig balkong med kveldssol

• Parkeringsplass i lukket kjeller

• Heis ned til parkeringsanlegget

• Sportsbod

Fakta om leilighet 302

Sov
9,2 m2

Bod
3,1 m2

Entré
11,1 m2

12,8 m2

Bad/vask
6,3 m2

Stue/kjøkken
23,1 m2

Kr 2.125.000 
inkl. parkering

Leilighet 302

BRA 57,1 m2 // P-rom 54 m2



14 15

Bilder fra leilighet 302

Åpen stue/kjøkken-løsning med god plass til gjester

Flott innredning fra Strai Kjøkken. Plass til 
vaskemaskin og tørketrommel bak skyvedørene. 
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Bilder fra leilighet 302

God garderobeplass på hovedsoverom
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Målestokk, planløsning: 1:100 (1 cm = 1 meter)
521

1:100

N

Fasade mot vest. Det fargede feltet viser leilighetenes plassering i bygget.

• BRA 65 m2

• P-rom 62 m2 

• 2. etasje

• 2 soverom

• Vaskerom i egen bod

• Praktisk skyvedør mellom gang og stue

• Romslig balkong med kveldssol

• Parkeringsplass i lukket kjeller

• Heis ned til parkeringsanlegget

• Sportsbod

Fakta om leilighet 204

15,1 m2

Sov
10,7 m2

Bad
4,8 m2

Stue/kjøkken
26,0 m2

Sov
7,0 m2

Entré
9,0 m2

Bod
3,2 m2

Bilder fra tilsvarende leilighet (103) i første etasje

Kr 2.490.000 
inkl. parkering

Leilighet 204

BRA 65 m2 // P-rom 62 m2
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Bilder fra tilsvarende leilighet (103) i første etasje

Flott innreding fra Strai Kjøkken og vegghengt toalett 
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Bilder fra tilsvarende leilighet (103)
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Målestokk, planløsning: 1:100 (1 cm = 1 meter)
521

1:100

N

Fasade mot vest. Det fargede feltet viser leilighetenes plassering i bygget.

• BRA 84,4 m2

• P-rom 80 m2 

• 1. etasje

• 2 soverom

• Skyvedører fra bad til vaskerom

• Stor bod med vindu ved inngangen

• Romslig terrasse med kveldssol

• Parkeringsplass i lukket kjeller

• Heis ned til parkeringsanlegget

• Sportsbod

Fakta om leilighet 101

14,7 m2

Stue/kjøkken
37,6 m2

Entré
10,4 m2

Sov
12,1 m2

Sov
7,3 m2

Bod
4,5 m2

Bad/vask
7,2 m2

Store vindusflater som slipper inn masse lys

Kr 3.340.000 
inkl. parkering

Leilighet 101

BRA 84,4 m2 // P-rom 80 m2
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Bilder fra leilighet 101
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Bilder fra leilighet 101

Eget rom for vaskemaskin og tørketrommel
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

Entré Parkett,  14 mm Eik 
hvitpigmentert.
Fotlist hvitpigmentert.

Huntonit  faspanel, 6 bord, 
kostemalt hvit.

Sparklede og hvitmalte 
gipsplater.

Iht. egen elektro-
tegning.

Vannbåren varme via radiator. Ringeklokke på utsiden av hver entrédør. 
Ytterdør – tett hvit. 

Bod 
65 m2

 Lyst belegg. Huntonit faspanel, 6 bord, 
kostemalt hvit.

Ferdig behandlede 
Huntonit antikk 
himlingsplater.

Iht. egen elektro-
tegning.

Stue/kjøkken Parkett,  14 mm Eik
hvitpigmentert.
Fotlist hvitpigmentert.

Huntonit faspanel, 6 bord,
kostemalt hvit.

Sparklede og hvitmalte 
gipsplater.

Iht. egen elektro-
tegning.
Antenneuttak for 
bredbånd/TV. 
Tomme el.rør til 
evt. solskjerming.

Vannbåren varme via radiator. 

Ett-greps benkebatteri, svingbart.

Volumhette med lys 
over plass for komfyr. 

Balansert ventilasjon.

Kjøkken fra Strai – modell hvit shaker i henhold 
til egen tegning. 

Leveres klar for montering av hvitevarer.

Soverom Parkett,  14 mm Eik 
hvitpigmentert.
Fotlist hvitpigmentert.
 

Huntonit faspanel, 6 bord, 
kostemalt hvit.

Ferdig behandlede 
Huntonit antikk 
himlingsplater.

Iht. egen elektro-
tegning.
Antenneuttak for 
bredbånd/TV.

Balansert ventilasjon. 1 m garderobeskap pr. vist sengeplass.

Bad/vaskerom
57 og 84 m2 

Fliser grå, 20 x 20 cm med 
7 cm sokkelflis.
10 x 10 cm flis i dusjsone.

Fibo-Trespo veggpanel Fortissimo, 
design F23, flismønster 20x30 cm.

 Ferdig behandlede 
Huntonit antikk 
himlingsplater.

3 downlights 
m/dimmer.
Iht. egen elektro-
tegning.

Elektrisk gulvvarme.
Ett-greps servantbatteri.
Termostat dusjbatteri.
Vegghengt toalett.
Kran og avløp for vaskemaskin. 
200 l varmtvannsbereder. 
Dusjhjørne, 90 x 90 cm med rette 
dører og klart, herdet glass.

Avtrekksventil til 
sentralt avtrekk.
Ventilasjonsaggregat.

90 cm baderomsinnredning fra Strai iht. egen 
tegning. 

Skyvedør med speil med 2 dører i leilighet på 
57 m2. 

Bad
65 og 91 m2

Fliser grå, 20 x 20 cm med 
7 cm sokkelflis.
10 x 10 cm flis i dusjsone.

Fibo-Trespo veggpanel Fortissimo, 
design F23, flismønster 20x30 cm.

Ferdig behandlede 
Huntonit antikk 
himlingsplater.

3 downlights 
m/dimmer.
Iht. egen elektro-
tegning.

Elektrisk gulvvarme.  
Ett-greps servantbatteri.
Termostat dusjbatteri.
Vegghengt toalett.
Dusjhjørne, 90 x 90 cm med rette 
dører og klart, herdet glass

Avtrekksventil til 
sentralt avtrekk.

90 cm baderomsinnredning fra Strai iht. egen 
tegning i leil. 65 m2. 
Tett skyvedør mellom bad og bod/vask. 
1 stk 120 cm benk med 2 vasker i leilighet 91 m2.
I leilighet 108, 117 og 120 m2 leveres 1 60 cm 
benk og 1 benk 90 cm med en vask.

Bod/vask Fliser grå, 20 x 20 cm med 
7 cm sokkelflis.

Fibo-Trespo veggpanel Fortissimo, 
design F23, flismønster 20x30 cm.

Ferdig behandlede 
Huntonit antikk 
himlingsplater.

ht. egen elektro-
tegning.

Elektrisk gulvvarme.
Kran og avløp for vaskemaskin. 
1 stk. gulvsluk.
200 l varmtvannsbereder.

Avtrekksventil til 
sentralt avtrekk. 
Ventilasjonsaggregat.

Bod på takterrasse
108, 117 og 120 m2

Bod leveres som vist på tegning – med skyvedør, 
uisolert på innsiden og med synlig stenderverk.

Bod i parkeringskjeller 
eller ved kjellerinngang til 
bygg 2 

Brettskurt betong. Skillevegger i netting eller tre med 
ventil eller nettinglufting oppe og 
nede.

Betong eller 
garasjehimling.

1 takpunkt med 
bryter.

1 dobbelt stikk 
koblet på felles 
strøm.

Dører med sylinderlås tilpasset system. 
Ingen lister på innsiden av bod. 
Synlig stenderverk på innsiden av bod.

Fagermoen – romskjema
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Oppvarming: Bygget tilrettelegges for eventuell fremtidig fjernvarme med vannbåren varme via radiator i stue/kjøkken  
 og entré. Varmekabel på bad.
 
Brannsikring: I henhold til forskriftskrav. 
 
Listverk og foringer:  Leveres ferdig malingsbehandlet fra fabrikk i hvitt, hvor spikerhull blir kittet og listene gitt ett toppstrøk.   
 Overgang mellom vegg og tak leveres med skyggelist. 
 
Vinduer: Innvendige karmer og foringer leveres hvitmalte. Utvendig leveres vinduene hvitmalte fra fabrikk.
 
Ytterdører: Fra leilighet til trapperom/svalgang leveres hvit, malt fra fabrikk.
 
Innerdører: Leveres hvitglatt, slette med hvitmalt karm og krom håndtak (”kopper” for skyvedørene). 
 
Kabel-TV/Bredbånd/IP tlf: Tilrettelagt for kabel-TV. Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale. Byggherre inngår   
 en avtale med leverandør på vegne av sameiet. 
 
El.skap: Det leveres el.skap som plasseres fortrinnsvis i forbindelse med gang/garderobe/bod. 
 
Ringetablå: Det leveres ringeklokke utenfor hver entrédør.
 
Tørketrommel: Kun kondenstrommel kan brukes.
 
Parkeringsanlegg: Gulv i p-kjeller: Drensasfalt. Betongvegger/-søyler og himling leveres i ubehandlet betong, og alle p-plasser  
 merkes iht. plantegning. Det må påregnes synlige rørføringer. Faste lyspunkter etter behov i hele  
 fellesanlegget. Ventilasjon iht. krav. Det leveres 2 stk. doble stikk på egen kurs i hver parkeringskjeller. 
 Det leveres port med en portåpner til hver leilighet. 
 
Postkasser: Det leveres 1 stk. postkasse pr. boenhet montert på vegg ved heishus.
 
Fellesarealer, trapperom: Vegger i betong og malte hvit. Himling/under trappevanger males hvit. Trapper utføres i betong og  
 flislegges. 
 
Fellesarealer, svalganger: Vegger og himling: Royalimpregnert tre. Gulv på svalganger leveres med trykkimpregnerte trebord.
 
Belysning: Utelamper på balkonger: 1 stk. lampe og en dobbel stikk. 
 Utelamper på svalganger: 1 stk. utenfor hver boenhet og 1 stk. ved inngang svalgang på bakkeplan.  
 Lampene monteres med automastisk styring. 
 Lamper i trapper og utenfor heis: i henhold til forskriftskrav.
 
Trapperekkverk i heishus: Leveres i stål.
 
Balkongrekker: Aluminiumsrekkverk med frostet glass.
 
Balkonger: Overflate gulv: trykkimpregnert tre med tett dekke under. Bjelker med kledning på undersiden.  

 
Terrasser på bakkeplan: Overflate gulv: trykkimpregnert tre.
 
Fasader: Royalimpregnert treverk og platekledning fra Formica eller tilsvarende. Synlige modulskjøter i gavlveggene.
 
Forbehold om endring av leveranse i henhold til kjøpekontrakten, dersom det fremkommer behov for endringer i prosjekteringsfasen. 
Det må påberegnes innkassing eller nedforing av himling av tekniske installasjoner/føringer. 
Det blir plassert inspeksjonsluker mot sjakt i alle leiligheter.
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Fagermoen – generelle opplysninger



Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig

Boligen selges etter Lov om avhending av 
fast eiendom/avhendingsloven.

Vi anbefaler at eiendommen besiktiges  
og oppfordrer interessentene til å sette  
seg grundig inn i opplysningene som gis  
i salgsdokumentene.

Forhold som kunne vært oppdaget på 
visning, er normalt ikke en mangel.  

Det kan foreligge en mangel dersom 
selger har holdt tilbake eller gitt uriktige 
opplysninger, og dette har innvirket på 
avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener 
er vesentlige og som kan være en mangel, 
stiller avhendingsloven krav om at du 
reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» 
overfor boligselgerforsikringsselskapet/
selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart 
og senest innen 2 måneder etter at du  
oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ta kontakt med megler, eventuelt HELP 
forsikring der det er tegnet boligkjøper-
forsikring, straks du oppdager forhold du 
mener kan være en mangel.

Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første 
virkedag etter siste annonserte visning 
hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om 
budgivning. Dette gjelder ikke da selger er 
profesjonell.

Kjøpetilbud med eventuelle forbehold, 
opplysning om finansiering og overtakelse 
skal sendes skriftlig til megler. Megler kan 
ikke formidle muntlige bud verken til 
selger, budgivere eller andre som er 
interessert i eiendommen. Skal du legge 
inn kjøpetilbud må du samtidig legitimere 
deg med kopi av legitimasjon og 
underskrift.

For å legge inn bud kan du benytte 
budskjema, eller annen godkjent skriftlig 
kommunikasjonsform. Ta en prat med 
megler om hvordan du legger inn bud.
Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser 
på el- eller telenettet. Det er budgiver 
som setter fristen for når et bud må være 
akseptert og denne fristen er absolutt. Det 
betyr at dersom selger velger å akseptere 
budet, må kjøper få beskjed om at budet er 
akseptert innen utløpet av akseptfristen. 
Husk å ringe megler etter at du har sendt 
et bud, for å forsikre deg om at budet er 
mottatt av megler og kan formidles til 
selger og andre interesserte.

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en 
annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det 
er tinglyst rettigheter eller forpliktelser 
knyttet til eiendommen i form av 
erklæringer og/eller avtaler (såkalte 
servitutter) som ikke fremgår av 
grunnboken for denne eiendommen.

Boligkjøperforsikring
EiendomsMegler 1 formidler Boligkjøper-
forsikring fra HELP Forsikring AS. Det er 
en rettshjelpsforsikring som gir trygghet 
og profesjonell juridisk hjelp dersom det 
oppdages uventede feil eller mangler de 
neste fem årene. Du kan ta kontakt med 
megler for å få informasjon om bolig- 
kjøperforsikring eller lese mer på help.no. 
Forsikringen tilbys kun til privatpersoner 
som kjøper eiendom til eget eller  
nærmeste families bruk, og det er en  
forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av 
avhendingsloven. For nærmere detaljer 
henvises det til forsikringsvilkårene. Megler 
mottar tegningsprovisjon fra HELP.

Avtalebetingelser
Salgsoppgaven er basert på de  
opplysningene selger har gitt til megler, 
samt opplysninger innhentet fra  
kommunen, Statens kartverk og andre  
tilgjengelige kilder.

Har kjøperen før avtalen ble inngått  
undersøkt eiendommen eller uten rimelig 
grunn latt være å følge en oppfordring 
fra selger/megler om å undersøke 
eiendommen, kan kjøperen etter  
avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som 
mangel, noe han burde blitt kjent med ved 
undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke 
kan reklamere på forhold som han kunne 
ha oppdaget dersom kjøper hadde 
besiktiget eiendommen før bindende 
avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for 
eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper 
aksepterer at EiendomsMegler 1 kan 
offentliggjøre kjøpesum i egen markeds-
føring. Interessenter og kjøper må godta 
at selger og megler bruker elektronisk 
kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgs- 
objektet, interessenter og kjøper bli lagret 
av meglerforetaket i min. 10 år. Se 
eiendomsmegler1.no for mer informasjon 
om vår behandling av personopplysninger.



Frister det med en 
leilighet på Fagermoen? 

Kontakt oss i dag!

For mer informasjon, kontakt:

Line Ericha Strandli, telefon 48 11 33 38, mail: line.e.strandli@em1sr.no
Ole Kr. Kristiansen, telefon 40 40 86 10, mail: okk@em1sr.no

OLE KR. KRISTIANSEN
EIENDOMSMEGLER 1

LINE ERICHA STRANDLI
EIENDOMSMEGLER 1
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