
Stor interesse for Gamlegrendåsen Terrasse:

 

VELKOMMEN TIL 
SALGSSTART 1. NOVEMBER

Aller først la oss takke deg for din interesse for boligprosjektet Gamlegrendåsen Terrasse. Du er 

registrert hos oss og vil bli holdt oppdatert fortløpende. Her kommer noen nye, gode nyheter:

 

Prospektet er ferdig

Rykende ferskt fra trykkeriet og med en fullstendig presentasjon av hele prosjektet. Prospektet finner du 

digitalt på prosjektets hjemmeside. Fra mandag av ligger prospektet og venter på deg hos megleren. Legg 

turen innom Eiendomsmegler 1 i Storgata for å gjøre deg kjent med leilighetene og for en uforpliktende prat. 

Leilighetsvelgeren ligger på gamlegrendåsenterrasse.no

På prosjektets hjemmeside kan du i ro og mak lese om prosjektet. Ikke minst kan du gjøre deg kjent med 

leilighetsvelgeren og finne ditt nye drømmehjem.



Salgsmøte torsdag 1. november kl. 18:00 — Meld deg på

Salgsmøtet blir holdt i Sparebank1 sine lokaler i Storgata 7. Dørene åpner kl. 18:00. På grunn av den store 

interessen i prosjektet vil vi gjerne ha din påmelding på forhånd. Meld deg på salgsmøtet her. Angi gjerne 

hvilke leiligheter du er spesielt interessert i når du melder deg på salgsmøtet.

 

For å kunne sikre deg bolig i Gamlegrendåsen Terrasse på salgsstart må du ha medlemskap i KBBL. 

Første tildeling av boliger vil skje etter ansiennitet. Bindende budfrist for salgsstart er fredag 2. november 

kl. 12:00. Signert budskjema må altså være megler i hende innen budfrist. Budskjema sendes til 

Eiendomsmegler1 ved Lars Martin Nilsrud på e-post lars.martin.nilsrud@em1.no. Etter utløp av nevnte 

budfrist til salget være åpent for alle. 

36 nye selveierleiligheter på Kongsbergs solside

Gamlegrendåsen Terrasse er et nytt boligprosjekt på Kongsbergs solside med fantastisk utsikt over byen.

36 flotte selveierleiligheter. 2-, 3-, 4- og 5-roms fra 54 til 169 m2 BRA. Gode uteplasser og balkonger med 

utsikt over Kongsberg. Heis og garasje.

Kontakt våre meglere

Har du spørsmål om prosjektet eller salgsmøtet, så har megler Lars Martin Nilsrud og Marius Haraldstad 

svarene. Ta kontakt med dem for en uforpliktende prat.

Lars Martin Nilsrud

Eiendomsmegler MNEF

926 29 560

lars.martin.nilsrud@em1.no

Marius Haraldstad

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

95 96 34 08

marius.haraldstad@em1.no 

 

Vi gleder oss til salgsstart og til å kunne presentere dette flotte prosjektet for deg!
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