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Vedrørende kjøp av prosjektert bolig i Sentrum Terrasse i Nittedal 

Vi viser til inngått kjøpekontrakt for prosjektert leilighet i ovennevnte boligprosjekt. Seltor 
Bolig Nittedal AS har besluttet byggestart for Sentrum Terrasse med Seltor AS som total 
entreprenør. 
 
Vi gleder oss over alle som har sett kvalitetene i vårt boligprosjekt Sentrum Terrasse, og som på 
det grunnlag har valgt å kjøpe leilighet i prosjektet. Vår subjektive oppfatning er at dette 
prosjektet skiller seg positivt ut i forhold til det meste, blant annet med sin sentrale beliggenhet 
i Nittedal og over ny del av Mosenteret.  
  
Iht kjøpekontraktens punkt 3 har selger tatt forbehold om gjennomføring av kontrakten. Disse 
forbeholdene måtte gjøres gjeldende innen 31.03.19. Selger ønsker ikke å gjøre disse forbehold 
gjeldende, og partene er med dette varsel herved bundet av kontrakten. 
 
Til orientering er rammetillatelser for oppføring av bygget gitt, og det er inngått tilstrekkelig 
antall kjøpekontrakter. Det er pr i dag solgt 49 av totalt 75 leiligheter i prosjektet. Med bakgrunn 
i dette har selger vedtatt byggestart for Sentrum Terrasse. Byggestart er satt til 01.02.19 og 
overtagelsesperiode blir februar til april 2021. Senest 10 uker før ferdigstillelse av deres bolig vil 
vi gi våre kjøpere skriftlig beskjed om endelig overtagelsesdato. Den endelige dato er bindende 
og dagmulktutløsende og skal ligge innenfor overtagelsesperioden. 

Selger vil nå stille de nødvendige garantiene iht bustadoppføringslova §12 og §47, og dere vil 
motta brev med varsel om betaling av 10% (evt 20% dersom kjøper er profesjonell) av 
kjøpesummen iht kjøpekontraktens pkt 1 og   4. 

Rammetillatelse 

Det ble 08.11.2018 gitt rammetillatelse for prosjektet med noen vilkår om godkjennelse fra 
fylkesmannen. Slik godkjennelse foreligger nå. 

I prosessen med rammetillatelse mellom tiltakshaver og Nittedal Kommune har det blitt gjort 
bearbeidinger og endringer på bakgrunn av innspill fra kommunen. Dette har i all hovedsak 
blitt gjort på fasader og utvendige arealer. 

Utvendig trapp bygg A fra felles takterrasse plan 6 til felles utearealer plan 4 er snudd 90 
grader og utformet med glassrekkverk for å tilfredsstille dagslyshensyn til leilighetene. 

Til Kjøpere av bolig i Sentrum Terrasse 
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Fasadeløsning i handel- og parkeringsetasjer har fått et mer helhetlig material og fargebruk 
med trepanel i kombinasjon med trespiler som vil framstå som mer enhetlig og samlende. 
 
Fasadeløsning på trappetårn til bolig og bodbygg mot nord-øst har fått trekledning slik at de 
nå på en bedre måte henger sammen med materialbruk og fargebruk i basabebyggelsen 
(handel og parkering). 
 
Fremdrift 

Seltor AS har fått oppdraget med bygging av nytt senter og boligene. Byggherre for senter er 
Aberdeen v/Matthias Skytters vei 2 AS og byggherre for boligene er Seltor Bolig Nittedal AS. 
 
Foreløpig fremdriftsplan: 
 
2.1.2019  Arbeid med midlertidig parkering 
1.2 2019  Oppstart gravearbeid på tomten. 
Mars/april 2019 Oppstart pelearbeid 
Mai 2019  Montering av tårnkran 
Mai 2019  Oppstart råbygg 
Juli/august 2019 Oppstart fasader og innvendig arbeider. 
Mars/april 2020 Råbygg ferdigstilt og tårnkran rigges ned. 
Fjerde kvartal 2020 Åpning av nye Mosenteret 
Feb – april  Overtagelse leiligheter 
 
I løpet av våren vil det komme informasjon om tilvalgsprosessen. Det vil starte med et 
informasjonsmøte hvor dere vil få muligheten til å møte de forskjellige aktørene og få 
informasjon om produktene og prosessen videre.  
 
Med ønske om en riktig god jul og godt nyttår. 
 
Med Vennlig hilsen 
Seltor Bolig Nittedal AS 
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