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25 nye moderne  
sommerhuse i Hjarbæk

Fjorddalen består af 25 unikke og moderne sommerhuse i tre forskellige 

størrelser. Ens for dem alle er den gode indretning og en stil, som både 

indbyder til hygge i familien, men også gør dem optimale til udlejning.

Fra Fjorddalen er der kun et stenkast til Hjarbæk Fjord Camping, 500 meter 

til stranden og 1.000 meter til lystbådhavnen og kroen.

Området beplantes med buske og træer. Veje og stier anlægges, så man i 

løbet af få år får et dejligt og hyggeligt område.
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Drømmer du om et sommerhus?

I april 2022 står de første nybyggede sommerhuse klar i Fjorddalen. Og ikke 

nok med det. Husene vil kræve begrænset vedligeholdelse og vil - på grund 

af indretning og beliggenhed - kunne fungere som indbringende  

udlejningshuse, når man ikke selv benytter dem.

Vi har gjort det let for jer! Som køber behøver I ikke at tænke på noget. Vi 

har sørget for det hele. Opførelse, finansiering, møbelpakker og har sågar 

lavet en fordelagtig udlejningsaftale for jer, hvis det skulle være ønsket. 
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Nyd roen  
og fjorden
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Hjarbæk er som 
balsam for sjælen
Hjarbæk er en lille hyggelig havneby med kro, café og 

brugskunst, ishus, campingplads, golfbane og sommer- 

huse. En gåtur på havnen, ofte med Danmarks smukkeste 

solnedgang som kulisse, er balsam for sjælen. 

 

Fra Fjorddalen er der ca. 500 meter via sti til fjorden, hvor 

man kan starte og slutte sin dag med en dukkert eller en 

tur på sit paddle board. 

Til Fjorddalen hører et stort grønt område, der lægges ind 

under grundejerforeningen, og som kan udlægges til vild 

med vilje naturområde. 
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Aktiv ferie eller ren 
afslapning
Nærmeste nabo er den eftertragtede Hjarbæk Fjord  

Camping, som byder på bl.a. legepladser, minigolf,  

opvarmet swimmingpool, café og en kiosk.  

 

Sommerhusejere i Fjorddalen har adgang til alle camping-

pladsens faciliteter og kan derfor nyde sommeren langs 

poolen, mens børn eller børnebørnene leger. Desuden er 

det muligt at leje en af campingpladsens hytter til  

overnattende gæster.
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Midt i naturen

Fjorddalen byder på natur i alle former. Dejlige gåture ned til fjorden, gode 

mountainbikeområder, fine paddel forhold og ja, skal golffærdighederne 

holdes ved lige, er der kun 20 minutters kørsel til både Hjarbæk Fjord Golf 

Center og Viborg Golfklub.
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Godt håndværk 
og flot finish

Hos Vestergaard Konstruktion ser 

vi frem til at opføre Fjorddalen. Vi 

har gennemarbejdet hele projektet 

fra ende til anden, og ser frem til at 

levere 25 kvalitetssommerhuse til 

tiden! 

 

Vores hjerter banker for godt 

håndværk og flot finish. I kan godt 

begynde at glæde jer.

Steffen Vestergaard - direktør/ejer 

Vestergaard Konstruktion
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Den mindste 
men med god 
plads til alle

Du får 85 m2 beboelse med en  

særdeles optimal planløsning  

bestående af tre soveværelser, 

alkove, stort køkken alrum,  

badeværelse og skønt uderum  

med overdækket terrasse. 
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Type 1 og 2: 85 m2

Huset opføres i vandrette fer og not brædder i sorte og brune nuancer. 

Indvendigt opsættes hvidmalede rustikke brædder, så de komplimenterer 

de ultrafine Troldtekt akustikplader i loftet. Taget udføres med ensidig tag-

hældning med 2-lags paptag. Vinduerne bliver naturligvis i træ/alu, så den 

løbende vedligeholdelse er på et minimum. Alt inventar og hårde hvideva-

rer handles hos Svane Køkkener, som er garant for høj kvalitet. 

 

Der vil desuden være mulighed for at tilkøbe en møbelpakke, så sommer-

hushyggen eller udlejningen kan begynde fra dag 1. 

 

Udvendigt færdigetableres haven naturligvis med bl.a. fliseterrasse,  

græsplæne eller vilde blomster samt buske i skel.
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Tegningerne er underlagt ophavsretten. Tegningsmaterialet må ikke som helhed eller enkeltdele indgå i andre byggerier end nærværende byggesag uden skriftlig aftale med Vestergaard Konstruktion A/S.
Mål, fremkommet ved måling på tegningsmaterialet må ikke ligges til grund for nogen aspekter af byggeriet. Der tages yderligere forbehold for evt. fejl og mangler.

 1 : 100
Fjorddalen, Hjarbæk, 8831 Løgstrup

25 sommerhuse - Hjarbæk

85 m² sommerhus - Type 1 -  BFK -  29.09.21
Boligdel:       85m²
Overdækket areal: 13,4m²
Udehus:           5m²

8 sovepladser
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Den mellemste 
med lidt mere 
plads til alle

De 102 m2 beboelse rummer alt, 

hvad I behøver. Et stort soveværel-

se samt to mindre plus en alkove. 

Et stort køkkenalrum, to fine  

badeværelser og en overdækket 

terrasse.
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Type 3: 102 m2

Dette hus opføres på lige fod med type 1 og 2, men her får I lige lidt ekstra 

plads. De 102 kvadratmeter er yderst veludnyttede, og der er plads til hele 

familien plus et par gode kammerater eller besøg af vennerne. 

I Type 3 får man to fine badeværelser. Der er otte sovepladser, en dejlig 

overbygget terrasse og så er der et uundværligt skur til opbevaring af grill, 

mountainbiken eller hvad man nu har brug for i sommerhuset. 

 

Udvendigt færdigetableres haven naturligvis med bl.a. fliseterrasse,  

græsplæne eller vilde blomster samt buske i skel.
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Tegningerne er underlagt ophavsretten. Tegningsmaterialet må ikke som helhed eller enkeltdele indgå i andre byggerier end nærværende byggesag uden skriftlig aftale med Vestergaard Konstruktion A/S.
Mål, fremkommet ved måling på tegningsmaterialet må ikke ligges til grund for nogen aspekter af byggeriet. Der tages yderligere forbehold for evt. fejl og mangler.

 1 : 100
Fjorddalen, Hjarbæk, 8831 Løgstrup

25 sommerhuse - Hjarbæk

102 m² sommerhus -  BFK -  02/09/21Boligdel:     102m²
Overdækket areal: 12,4m²
Udehus:        4,9m²

2 badeværelser
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Den største 
med al den 
plads I behøver

Du får 120 m2 beboelse med en 

særdeles optimal planløsning  

bestående af fire soveværelser, 

stort alrum/stue, to badeværelser, 

aktivitetsrum og et skønt over- 

dækket uderum med spa.
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Type 4: 120 m2

Dette er den største af de sommerhuse, vi bygger på Fjorddalen. Huset er 

på 120 kvadratmeter og med fordelagtige udlejningsmuligheder.

Der er fire store soveværelser - de to af dem placeret i tilknytning til et stort 

aktivitetsrum med mulighed for billard og bordfodbold. Denne afdeling har 

desuden også eget badeværelse. De to øvrige soveværelser er placeret i 

tilknytning til alrummet og stuen, som er hjertet i huset.

Den overdækkede terrasse er noget større end ved de øvrige huse. I tilknyt-

ning hertil er der et stort skur med plads til grillen og cyklerne. Til Type 4 

medfølger desuden et udendørs spabad og samt mulighed for at tilkøbe en 

aktivitetspakke, der bliver et hit hos de yngste og de ældre legebørn! 
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Tegningerne er underlagt ophavsretten. Tegningsmaterialet må ikke som helhed eller enkeltdele indgå i andre byggerier end nærværende byggesag uden skriftlig aftale med Vestergaard Konstruktion A/S.
Mål, fremkommet ved måling på tegningsmaterialet må ikke ligges til grund for nogen aspekter af byggeriet. Der tages yderligere forbehold for evt. fejl og mangler.

 1 : 100
Fjorddalen, Hjarbæk, 8831 Løgstrup

25 sommerhuse - Hjarbæk

120 m² sommerhus m/udespa -  BFK -  02/09/21

Boligdel:    120m²
Overdækket areal:      29m²
Udehus:     5,7m²

Areal for enhed 1:    102m²
Areal for enhed 2:      53m²

Inkl. udespa
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25 unikke og 
moderne  

sommerhuse i 
tre forskellige 

størrelser
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Priser og  
husstørrelser
Find jeres sommerhus og placering på 

kortet – her til højre finder du priserne 

for de enkelte huse. 

Mod tilkøb af møbel-pakken kan jeres 

sommerhus leveres fuldt møbleret med 

alt i hårde hvidevarer, tæpper,  

lamper, service, brugskunst, TV med 

videre klar til første ferieophold.

Nr. Type Husstørrelse Grundstørrelse Pris

1 Type 4  120 m2 925 m2 2.295.000,-

3 Type 3  102 m2 840 m2 1.975.000,-

5 Type 3  102 m2 840 m2 1.975.000,-

7 Type 3  102 m2 899 m2 2.045.000,-

9 Type 3  102 m2 880 m2 2.045.000,-

11 Type 4  120 m2 926 m2 2.295.000,-

13 Type 2  85 m2 812 m2 1.875.000,-

15 Type 4  120 m2 898 m2 2.295.000,-

17 Type 3  102 m2 984 m2 1.975.000,-

2 Type 4  120 m2 892 m2 2.295.000,-

4 Type 2  85 m2 808 m2 1.795.000,-

6 Type 2  85 m2 814 m2 1.875.000,-

8 Type 4  120 m2 862 m2 2.395.000,-

10 Type 4  120 m2 827 m2 SOLGT

12 Type 4  120 m2 821 m2 SOLGT

14 Type 4  120 m2 819 m2 SOLGT

16 Type 4  120 m2 842 m2 SOLGT

18 Type 4  120 m2 2665 m2 SOLGT

20 Type 2  85 m2 1586 m2 SOLGT

22 Type 3  102 m2 1164 m2 2.045.000,-

24 Type 2  85 m2 1161 m2 1.875.000,-

26 Type 3  102 m2 1117 m2 2.045.000,-

28 Type 2  85 m2 1085 m2 1.875.000,-

30 Type 3  102 m2 1103 m2 2.045.000,-

32 Type 2  85 m2 1134 m2 1.875.000,-
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En investering i både  
opsparing og kvalitetstid 

De fleste sommerhusejere ønsker at leje deres sommerhus ud i de 

perioder, hvor familien ikke selv benytter det. Vi har lavet et spændende 

samarbejde med Novasol, der betyder, at man som ejer ikke behøver at 

tænke på alt det praktiske. 

 

Novasol sørger for udlejningen af sommerhuset, slutrengøring og tjek af 

huset så alt er, som det skal være til næste lejer. Hvis der opstår skader 

eller mangler i sommerhuset, sikrer de, at dette udbedres straks.

Der er fine estimerede lejeindtægter, som du kan se her til højre. Novasol 

vurderer en årlig lejeindtægt på op til kr. 119.400,- hvoraf de første kr. 

42.700,- er skattefrie.
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Finansieringseksempel på hustype 44 120 kvm

Budget er baseret på estimeret lejeindtægt

1,0% fast F-kort F-kort m. afdragsfrihed
Ejerskiftelån: Totalkredit 0-75%*
Lånetype Obligationslån Rentetilpasning Rentetilpasning u/afdrag
Rente 1,0% Refinansiering hvert ½ år Refinansiering hvert ½ år 
Løbetid 30 år 30 år 30 år

Restfinansiering: Banklån 75-95%
Lånetype Banklån Banklån Banklån
Rente 3,95%, variabel 3,95%, variabel 3,95%, variabel
Løbetid 30 år 30 år 30 år

Kontantpris kr. 2.395.000 2.395.000 2.395.000
Udbetaling kr. 120.000 120.000 120.000
Årlig bruttoydelse inkl. ejd.skat og forsikring etc.** kr. 129.540 117.351 67.014
Forventede forbrugsafgifter (el, vand og varme) kr. 12.000 12.000 12.000

Fradrag fra renteudgifter kr. 54.231 33.600 39.766
Afdrag 1. år kr. 63.309 71.751 15.248

Forventet lejeindtægt pr. år*** kr. 119.400 119.400 119.400
Forventede forbrugsindtægter (el, vand og varme) kr. 7.000 7.000 7.000

Skatteregnskab
Bruttoleje og forbrugsindtægter pr. år kr. 126.400 126.400 126.400
Standardfradrag kr. 42.700 42.700 42.700

kr. 83.700 83.700 83.700
Fradrag 40% kr. 33.480 33.480 33.480
Til beskatning kr. 50.220 50.220 50.220
Fradrag for renteudgifter kr. 54.231 33.600 39.766
Skattemæssigt resultat kr. -4.011 16.620 10.454

Likviditetsregnskab
Lejeindtægt og forbrugsindtægter pr. år kr. 126.400 126.400 126.400
Forventede forbrugsafgifter kr. -12.000 -12.000 -12.000
Faste udgifter kr. -129.540 -117.351 -67.014
Resultat før skat kr. -15.140 -2.951 47.386
Ejendomsværdiskat 1% af ejendomsværdi kr. -23.950 -23.950 -23.950
Skat af skattemæssigt resultat 34% kr. 0 -5.651 -3.554
Likviditetsresultat pr. år kr. -39.090 -32.552 19.882

Likviditetsresultat pr. måned kr. -3.258 -2.713 1.657

Rentabilitet
Likviditetsresultat efter skat kr. -39.090 -32.552 19.882
Afdrag 1. år kr. 63.309 71.751 15.248
Resultat 1. år efter skat kr. 24.219 39.199 35.130
Resultat pr. måned efter skat kr. 2.018 3.267 2.927

*Kurser og renter pr. 12.08.2021
** Prioritetsydelser, bidrag til grundejerforening, husforsikring, indboforsikring, renovation 
m.v. afsat kr. 12.000
*** Baseret på 23 ugers udlejning pr. år. Der er fratrukket provision til udlejningsbureau. 
Estimeret lejeperiode og -indtægt er vurderet af Novasol
Beregningen er vejledende og uden hensyntagen til vedligeholdelse.
Der tages forbehold for evt. trykfejl. Salgsopstilling på specifikt feriehus kan rekvireres.

Christina Bräuner Laier
Tlf.: 87 99 57 44
Mail: chb@andelskassen.dk

Kåre Skorstengaard Nielsen
Tlf.: 87 99 57 42
Mail: ksn@andelskassen.dk

Kontakt os og få en individuel beregning
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Møbelpakke
Der vil være mulighed for at tilkøbe en møbel-
pakke fra Third.Space. Kontakt Nybolig Viborg 
for den fulde pakkeliste.

Udespa
For Type 4: 120 m2 bolig er udespa inkluderet i 
prisen. Øvrige hustyper kan tilkøbe det.

VVS
Armatur i køkken, bad og bryggers er Grohe 
Eurosmart i krom. Brusearmatur er Grohe 
Grottherm. Toilettet er en Laufen hængeskål 
med soft-close sæde. Der etableres 800 mm 
linjeafløb med rist i brusekabiner.

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Denmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

LUFT TIL LUFT-VARMEPUMPE
DATABLAD

              SPLIT AGIO

Det nye Daitsu AGIO-sortiment er kendetegnet ved sin høje effektivitet, hvilket giver pumpen en A+++ energiklassifikation til 
både opvarmning og afkøling. Dette er gældende for model 9 & 12.

Pumperne har 3 filtre: anti-støv, fotokatalytisk og multifunktionsfilter, der fanger støv, dårlig lugt, bakterier og vira. Derudover 
har pumperne funktionen ”Cold Plasma-Purification”, der nedbryder de patogene elementer (vira eller bakterier) ved hjælp 
af elektriske udladninger.

Pumper er udstyret med højydelsesforbedrende komfortfunktioner såsom I feel-funktionen, der automatisk regulerer 
pumpens drift. Turbo funktionen giver en kraftigere airflow til opvarming eller nedkøling.

Dets vandrette gittersystem er specielt designet til bedre vedligeholdelse af pumpen, da det letter både fjernelse og 
rengøring af pumpen. Pumpen har også en intelligent afrimning og tillader tilslutning af afløbsrøret fra venstre eller højre 
side.

Wifi-kontrol inkluderet med EWPE Smart-appen.

1. Beskrivelse af funktioner i rækkefølge efter placering: 
Turbo funktion • Swing (lodret bevægelse af lameller) • I FEEL funktion (temperatur måler) • Affugtning • Timer • 
Belysning (delvis eller fuldstændig slukning af indikatorlamper) • Stilletilstand • Forskellige blæserhastigheder • Test 
funktion • Varm start • Intelligent afrimning • låsefunktion • WIFI kontrol • COLD PLASMA funktion (ioniseringsfunktion) 
• Inverter motor

* For at få 5 års garanti, kræves det at man tegner et serviceabbonnement hos Heatsave A/S

A+++

 ENERGIKLASSE

5

ÅRS 
GA

RA
NTI*

R32

I FEEL START

DC
Se beskrivelse af funktioner nedenfor (1)

Opvarmning
Køkken/alrum opvarmes af en luft til luft 
varmepumpe. Udedelen til varmepumpen 
monteres ophængt på facaden. Der udføres 
el-varme i badeværelsesgulve. Der opføres 
El-radiator i værelser.

Gulve
Der etableres som standard lyst laminatgulv i 
køkken/alrum, stue, opholdsrum, fordelings-
gange og værelser. I entré og badeværelser 
monteres lysegrå klinker i 60x60 cm.

Lofter
25 mm ultrafine hvide træbetonplader.  
Pladerne monteres med synlige strukturskruer 
i halvforbandt.
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Alt inventar er fra 
Svane Køkkener 
 

VISION er én af Svane Køkkenets absolut stærkeste låger. Dette gør 

dem specielt egnede til projekter, hvor holdbarhed og slidstyrke er 

vigtig.

Svane bad
Låger: Vision laminat mørk grå. 
Frisider: Hvid indpakket. 
Hængsler: Med dæmper. 
Bordplade: Mat hvid marmor. 
Spejl: 80x80 cm. 
Greb: Børstet mat sort. 

Svane værelser
Låger: Vision laminat hvid. 
Frisider: Hvid indpakket. 
Hængsler: Med dæmper. 
Greb: Børstet mat sort. 
Sokkel: Sort melamin. 

Aktivitetspakke
Aktivitetspakke indeholdende bordfodbold og 
billardbord fra Søgaard kan tilkøbes til Type 4.

Svane køkken 
Låge: Vision laminat mørk grå. 
Skuffer: Meta hvid med dæmper. 
Frisider: Laminat i samme farve som lågen. 
Sokkel: Sort melamin. 
Bordplade: 20mm laminat med ABS forkant. 
Vask: Underlimet Lavabo Nnexus. 
Greb: Børstet mat sort. 
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Siemens IQ300  
køl og frys
Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi, som 
mindsker behovet for afrimning. Skuffe med 
fugtighedsregulering i køleafdeling som giver 
optimal opbevaring af frugt og grønt.

Siemens iQ100  
induktionsplade
Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, 
mere effektiv madlavning og nem rengøring.

Thermex DAX 600 
emhætte
Dax er et flot og stilrent vertikal emfang. Det 
sorte plane glas sammen med den elegante 
glas touch betjening, vil pryde ethvert køkken.

Siemens IQ300 
vask+tør
7 kg maskiner med en energivenlig og stille  
motorteknologi. Viser alle relevante informatio-
ner tydeligt. Energieffektivitetsklasse A+.

Siemens IQ100  
indbygningsovn
Indbygningsovn med lynstart-funktion, med en 
effektiv opvarmning af ovnrummet, er ovnen 
hurtigere varm, og ventetiden indtil ovnen er 
klar, reduceres til et minimum.

Siemens IQ300 
opvaskemaskine
Opvaskemaskine med brugerdefineret 
knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-Fi og betje-
nes via smartphone eller stemmekontrol.
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Standard
materialebeskrivelse

Når I vælger et sommerhus på Fjorddalen, har Vestergaard Konstruktion 

som standard valgt en række kvalitetsmaterialer, der gør huset lækkert og 

indflytningsklart. I kan her til højre se udvalgte materialer - den fulde  

materialebeskrivelse fås hos Nybolig Viborg.
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Bygningsreglement og tilladelse
• Sommerhusene opføres efter gældende bygningsreglement, BR 18. 

• Der udarbejdes tegninger og dokumenter til brug for ansøgning om byggetilladelse.

• Krav til energiberegning udføres efter gældende bygningsreglement. 

• Statiske beregninger udføres af en rådgivende ingeniør.

• Inden byggestart foretages der geoteknisk undersøgelse af den enkelte grund. 

• Landmåler afsætter husets placering på grunden. Landmåleren udarbejder ligeledes en IBS-attest.

• Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse.

 

Jord, beton og kloak
• Der opbygges sandpude under huset i omfang efter de geotekniske undersøgelser.

• I indkørsel opbygges der stabilgrus.

• Grunden planeres og reguleres efter husets placering og det naturlige terræn. 

• Der etableres 40x40 cm fliser under overdækkede terrasser og foran indgang i henhold til tegning. 

• Terrændæk isoleres ovenpå komprimeret sandpudefyld i henhold til krav. 

• Der udføres radonsikring efter gældende normer.

• Der etableres afløb til spilde- og regnvand i henhold til kloakplanen for byggeriet. 

• Stikledninger til el, fiber og vandforsyning nedgraves, og indføres i sommerhuset.  

Tilslutningsafgifter til el, vand og kloak er indeholdt i prisen. 

• Fiberkabler fra Norlys Fibernet fremføres til teknikskab i boligen. 

Veje og fællesarealer
• Tilkørselsveje til og i området udføres med stabilgrus. 

• Langs stamvejene etableres en græsrabat.

• Indkørsler til bolig udføres med stabilgrus.

• Haver og områder mellem boliger etableres med græs eller vilde blomster.

• Skovfyr (Pinus sylvestris) – sættes i bælter mellem boliger ca. hver 10. meter.  

Sargent æbler (Malus sargenti) – Plantes som buske i skel.

Facademur, yder- og indervægskonstruktioner
• 5” – Vandrette fer/not brædder i sorte og brune nuancer – opdeling i henhold til 3D visualiseringer.

• Indvendigt i sommerhuset opføres hvidmalede rustikbrædder.

• Indervægge i badeværelser monteres med fibergips og malerbehandles efterfølgende.

Vinduer og døre
• Vinduer og døre udføres i træ-/alu. Døre til bolig og skur udføres i matteret glas.

• Udvendigt: sortmalet aluminium. Farve: Noir 900 Sablé.

• Indvendigt: Hvidmalet fyrretræ. Farve: Ral 9010.

• Der udføres tolags lav-energiruder. I badeværelser udføres satimat glas. 

• Sålbænke udvendigt udføres med sort aluminium.

• Vinduesbundkarme indvendigt udføres i en hvid laminat.

Tagkonstruktioner
• Ensidig taghældning med tolags paptag, over- og underpap.

• 3 graders præfabrikerede spær. Dimension og afstand på spær er iht. spær-leverandørens anvisninger.

• Loftshøjde starter ved laveste side med ca. 230 cm og stiger 3 grader derfra.
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• Sorte alu kanter som afslutning mellem tag og facade.

• Tagrende udføres som halvrund ståltagrende i farven sort.

• Nedløbsrør udføres i stål med farven sort

Gulve
• Der etableres som standard lyst laminatgulv i køkken/alrum, stue, opholdsrum, fordelingsgange og  

værelser.

• I entré og badeværelser monteres lysegrå klinker i 60x60 cm. 

• Klinker på bagvægge i brusenicher går til loft.  

• Brusevinger udføres i ca. 215 cm i højden.

Indvendige døre
• Indvendige døre leveres som let massive hvide Swedoor Stable døre.

• Dørgreb i L-form af børstet rustfrit stål med grebsdimension på 19 mm. 

Elinstallationer
• Elinstallation udføres iht. stærkstrømsbekendtgørelsen.

• Monteringsmateriel udføres som Berker.

• El-måler placeres i facade og gruppetavle placeres indvendigt.

 
Lampesteder
• I værelser, gang, entré og bryggers placeres 1 stk. lampested i loft.

• I stue/alrum placeres 1 stk. lampested i loft for hver påbegyndt 15 m2.

• I køkken placeres 1 stk. lampested i loft.

• I badeværelser placeres 1 stk. lampested i rummet og 1 stk. bag spejl.

• I 120m2 bolig monteres en udvendig lampe ved entredør.

 

Spots
• Der udføres følgende LED spots i boligen:

 3 stk. i hvert badeværelse

 2 stk. på overdækket terrasse – (3. styks for 120 m2 bolig)

 1 stk. ved overdækket indgangsparti (ikke for 120 m2 bolig)

 
Stikkontakter
• I værelser og entré og placeres 1 stk. stikkontakt for hver påbegyndt 4 m2, dog max 10 stk.

• I stue/alrum placeres 1 stk. stikkontakt for hver påbegyndt 4 m2, dog max 10 stk.

• I køkken placeres 4 stk. stikkontakter, normalt 3 stk. over bord og 1 stk. ved dør.

• I badeværelser placeres 1 stk. stikkontakt ved spejl.

• I skur placeres 1 stk. stikkontakt og 1 stk. skot lampe. 

• Der placeres 1 stk. udvendige stikkontakt ved terrasse.

• Stikkontakter laves som FUGA.

 
Data/TV
• I teknikskab fører vi et tomrør op til fiber og afslutter.

• Endelig tilslutning skal ske via kontakt til Nordlys senest fire uger før indflytning, så det er klar ved  
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indflytningsdatoen og evt. oprettelsesgebyrer ved serviceudbyderne af TV og Wi-fi afholdes af huskøber.

 
Røgalarm
• Der etableres røgalarm tilsluttet 230V og med batteri back-up efter gældende regler.

 
Øvrige installationer
• Der udføres elinstallation til ovn, kogeplade, emhætte, køle/fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og 

tørretumbler.

 

VVS-sanitet, armatur og gulvafløb
• Grohe armatur og brusetermostat. 

• Der udføres el-varme i badeværelsesgulve. 

• Der monteres 1 stk. udvendig frostfri vandhane.

Ventilation 
• I badeværelse udføres mekanisk udsugning.

• I alrum udføres naturligt aftræk.

• Friskluftventiler i vinduer. 

 

Varmeinstallation
• Der opføres El-radiator i værelser. Køkken/alrum opvarmes af en luft til luft varmepumpe. Udedelen til 

varmepumpen monteres ophængt på facade med vinkelbeslag.

• 120 m2 boliger med multirum opvarmes ligeledes med luft til luft varmepumpen. 

• Varmtvandsbeholder vil være en 160 liters varmtvandstank. 

den fulde materialebeskrivelse 

fås hos Nybolig Viborg
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I samarbejde med...

Projekt Fjorddalen opføres i tæt samarbejde med en række dygtige leve-

randører. Vestergaard Konstruktion er totalentreprenør. Alt inventar og 

hårde hvidevarer leveres af Svane Køkkenet, Novasol tilbyder fordelagtig 

udlejningsaftale imens Andelskassen hjælper med finansieringen. Skal 

der handles, er det Nybolig Viborg I skal kontakte på tlf. 8662 7188.

VIBORG  
Tjele & Stoholm 

Tlf. 8662 7188
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Har du spørgsmål - så tøv ikke med at kontakte os!

Ønsker du en rundtur i området eller mere information, så er du meget velkommen 

til at kontakte Anders eller Henrik hos Nybolig Viborg. Vi sidder klar til at hjælpe jer!

Anders Varming

Nybolig Viborg

anv@nybolig.dk

Henrik Vesti Gottschalck

Nybolig Viborg 

hvg@nybolig.dk

VIBORG  
Tjele & Stoholm 

Tlf. 8662 7188

Nybolig | Tolboden 1, 6.D | 8800 Viborg | nybolig.dk/viborg


